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مواقف تربوية 

الرخصة المهنية تربوي 



ابق كل موقف تعليمي ينبغي أن يبنى فوق موقف س. 1

:له بحيث 

aيماثله في المحتوىbىيتجاوزه في المستو

cيخالفه في الطريقةdفي األهدافيوافقه

مـــــــــــــــواقف تربويـــــــــــــــــــــة

4

أنوالحظالتعاونيالتعلممجموعاتالمعلمتفقد.2

المهنةتنفيذفييعملونالمجموعاتإحدىأعضاء

عززيوالقائدزمالئهأفكاريكتبأحدهموكانالمطلوبة

معليتحدثرأسهيديرآخرطالباأنحينفيمشاركتهم

المعلممنالصحيحالتدخل،أخرىمجموعةفيزميله

:هو

a تغيير المجموعة

للطالب المنصرف
b توجيههههههههههههههه الطالههههههههههههههب

المنصههههههههههههههرف عههههههههههههههن 

المجموعههههههههههههههة إلههههههههههههههى 

المشاركة

c سؤال الطالب عن

مدى فهمه للمهمة
dالتنبيه على توزيع

األدوار بين الطالب

عاألسبوالدراسيالعامبدايةفيالمعلميخصص.3

يناقشهاثمطالبهعلىالمقررأهدافلعرضاألول

مايراهإضافةطالبكلمنويطلبوينقحهامعهم

المعلميهدف؛حينهافيلتناولهاخاصةأهدافمن

:إلىالممارسةهذهمن

a تهههههدريب الطهههههالب علهههههى

المشاركة
bة مراعاة الفروق الفردي

بين الطالب

c تحقيههههههههههههههق التفاعههههههههههههههل

اإليجابي بين الطالب
d رفههع مسههتوى دافعيههة

الطهههههههالب وتحملهههههههههم 

مسؤولية تعلمهم

ابهة في نهاية كل حصة يطلب المعلم من الطهالب كت. 4

سطرين عن أهم ما تعلموا فيها، ورأيهم فيما تعلموه

مهها ا يعههد مهها قههام بههه . وأبههرز الصههعوبات التههي واجهوههها

المعلم؟

aمساعدتهم على تحمل

المسؤولية 
b ا اسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههترجاع 

ةلمعلوماتهم السابق

cا للت مهههل الهههذات ي تطهههوير 

لديهم
dا من االستقصا ءنوع 

طلب أراد معلم تطبيق إحدى استراتيجيات التقويم ف.5

التي من طالبه التدوين الكتابي لكافة جوانب التعلم

:هذا األسلوب هو. حققوها أو لم يتمكنوا من تحقيقها

aطرح التساؤالتbقوائم المراجعة

cالت مل الذاتيdساللم التقدير

الكيمياءدروسشرحفي(سارة)المعلمةتعتمد.6

حولوأفكارهنآرائهنوبحثالمتعلماتإثارةعلى

اآلتيةاألساليبمنأيالجديدةالتعلممفهومات

؟تدريسهافيعليهتعتمد

aاألسلوب المباشرbأسلوب المحاكاة

cاألسلوب التشاركيd التعلم المتقن

لدي أحد المعلمين طالب خجول ، أي مما يلي هو .7

التصرف التربوي السليم مع الطالب ؟

a ترك الحرية له في

المشاركة من عدمها
b دعمه وتشجيعه على

المشاركة 

c مراعاة ظروفه بعدم

إشراكه
d تحويله إلى المرشد

الطالبي

إ ا نبه طالب معلمه على خط  حصل منه أثناء . 9

الشرح أي اإلجراءات التالية يتخذها المعلم ؟

aيتجاهل  كالم الطالبbويحههههههذره مههههههن ينهههههههره

تكرار  لك 

c يعههدل حسههب مالحظههة

الطالب
d يشهههههكره ويت كهههههد مهههههن

المعلومة ثم يعدلها 

أي مما يلي يعد من الشروط المهمة لبناء عالقات . 8

:إيجابية بين المعلم و طالبه 

a عهههدم السهههماح بارتكهههاب

األخطاء داخل الفصل
b االهتمهههههام باإلنجهههههازات

الحالية دون الماضية

c التجهههاوب بانتظهههام مهههع

المواقههههههف السههههههلبية و 

اإليجابية

d الشهههدة خصوصههها مهههع

الطهههالب المهههراهقين و 

األكبر عمرا

ة ال يشهكو المعلهم ناصهر دائمها  مهن أن الحصهة الصههفي. 10

ة يكفههي وقتههه العمههل كافههة األنشههطة المطلوبههة للحصهه

:المخطط لها بما ا تنصح المعلم ناصر 

aاالكتفههاء بشههرح الههدرس

وتههههههرك الواجبههههههات فههههههي 

المنزل

b الهههههههالزم تقهههههههديرالوق

ألداء كهههههههههههل نشهههههههههههاط 

وتقسهههههههههههيم الوقههههههههههه  

المخصههههههص للحصههههههة 

بناء  على  لك 

cة التركيهههز علهههى األنشهههط

المهنة وحذف البقية
dأخذ حصة إضهافية مهن

أحد الزمالء
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يشهههارك الطالهههب أحمهههد دائمههها فهههي مسهههابقة أولمبيهههاد . 12

الرياضههيات التههي تقههوم مراحلههها وزارة التعلههيم ، أي ممهها

د يههه تي يمكهههن تفسهههيره كهههدافع داخلهههي لمشهههاركات سهههعي

المتكررة؟

a سهههعيه للحصهههول علهههى

جهههههههههههههائزة األولمبيهههههههههههههاد 

المحلية والعالمية

bمحاولتهههه التهههدرب حتهههى

يدخل كلية الهندسة

c تخطيطههههههههه ألن يكههههههههون

يامثل أبيه أستا ا جامع
d اسهههههههههههههتمتاعه بحهههههههههههههل

المسهههههههائل الرياضهههههههية 

الصههههعبة التههههي تحههههاكي

الواقع

كة من العوامل التي تسهم في تكوين أرضية مشتر. 11

:  بين زمالء العمل كل مما يلي عدا 

a اإلنصات واالستماع

لكل األخبار بشكل 

دقيق 

bير االنتباه لإلشارات غ

المنطوقة من الناس 

c التحدث عن األهداف

المشتركة في 

االجتماعات الرسمية و

غير رسمية 

d عدم التعامل مع

الزمالء المختلفون 

فكريا

أحد بدأ المعلم الحصة بذكر موقف يتكرر كثيرا في. 13

دخال األلعاب االلكترونية الشائعة بين الطالب وجعله م

:للدرس وقد نجح المعلم بذلك في 

a محاولة التحذير من

األلعاب
b اإلفادة من تقنيات

التعليم

cتقريب الموضوع من-ج

أ هانهم
dاستثارة اهتمام -د

الطالب

طلب المعلم من كل طالب أن يجمع أعماله بانتظام. 14

ة في حقيبة وفي كل أسبوع يطلب من الطالب مراجع

أعمالهم السابقة ثم إعادتها إلى مكانها داخل الفصل

:فما الهدف الذي يسعى إليه من هذا الطلب 

aه مشاركة الطالب زمالئ

في التقييم
b إتاحة النقاش بين

الطالب لمقارنة 

أعمالهم ببعض

cب تقويم مستوى الطال

في المحافظة على 

مقتنياتهم 

dتشجيع الطالب على

الت مل في اعماله 

ومدى تقدمه 

طرح المعلم مشكلة على الطالب ،وحل خمسة . 15

منهم المشكلة ، بعد  لك س ل المعلم الطالب 

يات الخمسة عن كيفية حلهم للمشكلة واالستراتيج

شة المناقهذة. التي طبقوها بالتفصيل امام زمالئهم 

: المفتوحة في الصف تساعد الطالب على 

a تعزيز مبادئ التعلم

التعاوني 
bتطوير استراتيجيات

البحث عن المعلومات

c الربط بما يعرفونه

سابقا والموضوعات 

الحالية 

d ت مل أعمالهم

وتقويمها والتعلم من

أعمال زمالئهم

يواجه بعض المعلمين الجدد مشكلة في التعرف .18

ر على الطالب الذين وصلوا فعل ا  الى مرحلة التفكي

المجرد ، لكي تبسط لهم التعرف على الطالب من هذه

:  الفئة يمكن أن تقول أن الخاصية األساسية لهم هي

a قوة المالحظةbالقدرة على الترتيب

c القدرة على البحث

المنظم 
d االحتفاظ بمفاهيم

الوزن

أي من اآلتي. يشعر الطالب أحمد بالخجل من زمالئه . 17

:  يعد خط  في عالج هذه المشكلة 

a تعزيز ما يصدر عن

الطالب من إجابات
b إعادة رأي الطالب

الصحيح وتكرار اسمه

cة تجنب توجيه األسئل

ا لإلحراج للطالب منع 
d االقتراب من الطالب

أثناء اإلجابة وهز 

الرأس عند الحديث

علق لتفعيل عملية التواصل مع أولياء االمور فيما يت.16

بالعملية التعليمية التي تخص أبناءهم ، فإن على

:المعلم 

a التنويع في أدوات

االتصال والتواصل 

حسبما يراه ولي األمر 

مناسب ا 

bل إبالغ الطالب أوال ب و

من مايريدهحول 

أولياء أمورهم 

c الحرص على دعوة

أولياء األمور للمدرسة
dل االعتماد على التواص

من خالل التواصل 

الخلوي 

حد بدأ المعلم الحصة يذكر موقف  يتكرر كثيرا في ا. 19

دخل ا  األلعاب اإللكترونية الشائعة بين الطالب وجعله م

:للدرس وقد نجح المعلم بذلك في 

a استثارة اهتمام

الطالب 
b محاولة التحذير من

األلعاب

c اإلفادة من تقنيات

التعليم
d تقريب الموضوع من

أ هانهم

الحظ المعلم محمود أن الطالب عبد الرحمن من . 20

ثار الصف األول االبتدائي ي تي كل فترة وعلى جسمه آ

ا وقع  ي: كدمات ،  وعنده سؤالها يجيب الطالب مترددا 

د اإلجراء المناسب الذي يجب على المعلم محمو!! أستا  

: القيام به هو 

a إبالغ ادارة المدرسة

والمرشد الطالبي 
bتجاهل  لك ألنه -ب

حدث خارج المدرسة

c االتصال فورا بوالد

الطفل لالستفسار
d التحقيق مع الطالب

ليعترف بسبب  لك
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راد المعلم تدريس الطالب الدائرة الكهربائية في. 21

ا كهربائي   ا مادة العلوم ، وكان أحد أولياء االمور مهندس 

ا  أي الممارسات اآلتية . يتواصل معه المعلم دائم 

:  يفضل ان يقوم بها المعلم 

a استضافة المهندس

في إحدى الحصص 

بالتنسيق مع اإلدارة

لتقديم خبراته

bيابة لتكليف ابنه بالن

عنه

c تجاهله وعدم دعوته

هألن الموضوع ال يخص
d اليقععدم دعوته حتى

ن المعلم في حرج تباي

المستوى

ه الحظ المعلم أن زميله يضرب الطالب أثناء حصص. 22

:الدراسية ، أي اإلجراءات اآلتية هي األنسب

a ينصح زميله ب ن

الضرب ممنوع ويبين

له األنظمة المتعلقة

بذلك

b ، يترك زميله وش نه

فال عالقة له بعمل 

اآلخرين 

c يتدخل أثناء الموقف

ويمنع زميله من فعل 

 لك 

d يبلغ إدارة المدرسة

بما يفعله زميله

اتفق كل من معلم الرياضيات والمرشد الطالبي.23

على نقل طالب مت خر دراسيا  الى جوار طالب متفوق

دراسيا  ومحبوب لديه ، يعد هذا االسلوب العالجي؟

aتلقينb تشكيل

c قرينdنمذجة

دخل ولي أمر طالب على المعلم داخل الفصل وبدأ . 25

على ما التصرف الذي ينبغي. يناقشه عن مستوى ابنه

:المعلم القيام به

aالتفاعل مع ولي األمرb عدم التجاوب معه

c توجيهه للمرشد

الطالبي
dكتابة تقرير بما حدث

لمعلم قبل البدء بتنفيذ المشروعات البحثية ، يزود ا.24

خالد طالبه بسلم تقدير يوضح مستويات األداء 

(  معايير صحيحة ) المختلفة وما يقابلها من درجات 

:ويتوقع لهذه الممارسة أن تؤدي إلى 

a ارتفهههههههههاع نسهههههههههبة جهههههههههودة

المشهههههههههههروعات ودرجهههههههههههة 

تقهههههههههههههديمها بالمعهههههههههههههايير 

الموضوعة 

bزيادة مقدار الوق  الهالزم

إلنجهههههههههههههاز مشهههههههههههههروعات 

تستجيب للمعايير 

c انخفههههههههههههاض مصههههههههههههداقية

رفة التصحيح بسبب المع

المسبقة بالمعايير 

dشهعور الطههالب باإلحبههاط

نتيجهههههة ارتفهههههاع مسهههههتوى

معايير التصحيح 

يرغب المعلم خالد في التحدث إلى أولياء األمور . 26

وتبادل اآلراء معهم حول تقدم الطالب في األداء ما 

:افه أفضل طريقة يمكن للمعلم تطبيقها لتحقيق أهد

aية كتابة مالحظات إيجاب

روإرسالها ألولياء األمو
bعقد اجتماع لمناقشة

األهداف المشتركة 

مع أولياء األمور حول 

أداء أبنائهم 

c ضمان استالم أولياء

األمور تقارير األداء 

ألبنائهم وتوقيعها 

وإعادتها للمعلم

d إلزام الطالب

ر بالمحافظة على دفت

المتابعة اليومية 

وتوقيعيه من أولياء 

األمور

مناتصاالالثانوياألولالصفمعلميأحدتلقى.27

معوقع حادثةمنمنزعجاكانوقدطالبأمرولي

غيرةبطريقابنهمعاقبةوتمالمعلمهذافصلفيابنه

ماملالهتاألبمقابلةوطلبالمعلمفاستجاب،عادلة

لالتواصلضمانخطواتاتخا فيويرغببالمشكلة

عيستطي؛مجديةلمقابلةوالوصولاألبمعالفعال

:بدأهاإ االمقابلةمنهدفهيحققأنالمعلم

aح يطلب من األب توضي

ردة فعلهههههه التهههههي يظهههههن 

أنههها األنسههب للتعامههل

مع الموقف 

bيتهههههيح الفرصهههههة لههههه ب

للتعبيههههههههر عههههههههن رأيههههههههه 

ومشههههههههاعره ووصههههههههف 

فهمه لما حصل

c يراجههع مههع األب قههوانين

ي المدرسة والفصل الته

خالفهههها ابنهههه فهههي  لهههك 

الموقف

dيل يصف ل ب بالتفصه

وجهههههههة نظههههههره فيمهههههها 

يتعلهههههههههههههق بالحادثهههههههههههههة 

وأسباب ردة الفعل 

ناء قام أحد الطالب بالسخرية واالستهزاء بزميله أث. 28

ما اإلجراء المناسب تربويا  مع . أجابته في الصف 

المعلم ؟

a معاقبته أمام الطالبb تحويل السؤال إليه

مباشرة 

cإيقافه وطلب االعتذار

لزميله فورا  
dاستدعاؤه بعد انتهاء

الحصة وتوضيح 

خطئه

في نشاط تعاوني أتاح المعلم لكل طالب اختيار. 29

زميل يشاركه العمل، هذا الموقف ينمي لدى الطالب 

:مهارات

aالعمل المشتركbاتخا  القرار

cاستقاللية الذاتdاستثمار الفرص



إ ا أراد معلم أن يكون تقويمه للطالب من أجل .30

نه ؟ التعلم وتحسينه ، ف ي مما ي تي عليه أن يبتعد ع

a تقديم تغذيه راجعة

فورية 
bتنويع استراتيجيات

التقويم

c مقارنه أداء الطالب

ب داء زمالئه اآلخرين
d تدريب الطالب على

معرفة أخطائهم 

وتعديلها

الحظ  ان لديك طالب يعاني من صعوبة في نطق.31

ك بعض الحروف مما يثير ضحك الطالب عليه فإن علي

؟

a تبعده عن القراءة

والمناقشات 
b تحويله لمعلم

صعوبات التعلم 

بالمدرسة 

c تحويله للمرشد

الطالبي 
d ا من توفر له جو 

الحماية وترفع ثقته

بنفسه 

صل خالد طالب لديه سلوك عدواني تجاه زمالئه بالف.32

:، االجراء التربوي المناسب له 

aل نقله في بداية الفص

تح  نظر المعلم 
b تجاهل سلوكه

c اخذ تعهد خطي بعدم

تكرار السلوك 
d االهتمام بمشاعره

ورغباته وسلوكه 

أي العبارات اآلتية توضح نشاط المعلم في .33

ي تنفذ المناسبات والفعاليات واألنشطة االجتماعية ابت

داخل وخارج المدرسة 

a ينحصر دوره في

اإلشراف على الطلبة
b أنه نشاط تنفيذي

مرسوم من اإلدارة

c يستثمر هذه

المناسبات لتزويد 

الطالب بالخبرات 

ولدعم تعلمهم

d ية مشاركته في اختيار

ألنها ليس  من 

صميم عمله

ج يميل الطالب سلمان للصم  والنظر المركز خار.  35

علم غرفة الصف ويتابع شرح المعلم وعندما يس له الم

حول ما يدور في الصف يتعذر ب نه لم يسمع أو يجيب

إجابات مبهمة ويخشى المعلم أن يؤثر هذا التسرب 

:لمالفكري على تعلمه وتحصيله لذلك يجب على المع

aدراسة حالة الطالب -أ

هوالتعرف على مشكالت
b إشراكه في مجموعة

العمل مع األقران 

c تنويع أساليب

ها التدريس التي يطبق

المعلم واستخدام 

طرق جديدة مثيرة 

لالنتباه 

dة تحسين ظروف البيئ

الصفية كالتهوية 

واإلضاءة

أرسل أحد اآلباء رسالة إلى األستا  عمران يحمله . 36

فيها مسؤولية ضعف ابنه في مهارات القراءة ، أي 

:التالي يمثل تعامل ا مناسب ا من المعلم 

a ، ا إهمال الرسالة تمام 

ا فال علم ل ب بقضاي

التعليم

bيحيل الموضوع إلدارة

المدرسة ، للتواصل 

مع األب

c يتفهم الرسالة ، ثم

يستقصي لعل األب 

على حق

d يحيل الرسالة

للمشرف التربوي 

ليتفاهم مع األب

عن تشكو المعلمة أسماء من العبء الكبير الناتج.  37

يلي الجزء الكتابي من عملية التخطيط للتعلم ، أي مما

:يمثل رأيا  خاطئا  للمعلمة في هذه الحالة 

aع التخطيط التعاوني م

المعلمات اللواتي 

ها يعلمن المرحلة نفس

bب االستعانة بالحاسو

لحفظ الخطط 

وتطويرها

c االعتماد على الخطط

التي وضعتها العام 

يخ الماضي وتغيير التار 

d االطالع على النما ج

التي وضعتها الوزارة 

لتسهيل مهمتها 

حه يوظف معلم العلوم قواعد التصحيح في تصحي. 38

الب الواجبات المنزلية الكتابية بعد مناقشتها مع الط

:ألثرها في 

A قدراتها على التنبؤ

بنجاح الطالب
b امكانية استخدامها

لمدى واسع من 

الزمن

Cي امكانية استخدامها ف

تصحيح العديد من 

المهام

d مساعدة الطالب على

رؤية خصائص 

وسمات العمل 

الجديد

لطالبهالدروسإلقاءفيمميزامعلماأحمدكان.34

ذيالحديثهفيالعاليةالثقةمعالعربيالنحوبقواعد

منويكثرمرتفعةواحدةصوتنبرةعلىفيهيحافظ

راتمهافيالقصوروجهما،لفكرتهالعلميةاألدلةإيراد

:حديثهفيأحمد

a الثقة العالية أثناء

الحديث
bاإلكثار من إيراد األدلة

العلمية

c الصرامة في التزام

قواعد النحو العربي
d المحافظة على نبرة

صوت واحدة مرتفعة

7
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5

ة ولي أمر غضب من تهدني مسهتوى ابنهه وجهاء فهي حاله.39

:غضب التصرف الصحيح 

aامتصاص غضبه ورفع

درجات الطالب
b مواجهته بهدوء

ويناقشه بمنطق 

ه وبدون تحيز ويبين ل

مستوى ابنه

c تحويله للمرشد

الطالبي 
d تحويله لمدير

المدرسة 

ها فضل اسلوب النخراط الطالب في خبراتهم لربطأ. 40

بحياتهم الواقعية ؟

a أن يكتشف مصدر

الخطر في المختبرات
b أن يبين دور االشجار

في تنقية الهواء 

c أن يوضح مشكلة

التلوث 
d أن يعدد خمسه من

ي مسببات التلوث ف

البيئة

الحظ المعلم أن الطالب هيثم يتردد بالمشاركة .  41

.  أثناء المناقشات الصفية 

ما اإلجراء المناسب الذي على المعلم القيام به تجاه

هذا الطالب ؟

a التركيز عليه في

داألسئلة لكسر الترد
b الطلب من زمالئه

مساعدته في اإلجابة

cب توجيه أسئلة للطال

تتناسب مع قدراته
d عدم إحراجه أمام

لة الطالب بتوجيه أسئ

إليه

عندما يقدم الطالب إجابة شفهية صحيحة عن . 42

:سؤال طرحه المعلم فمن األفضل للمعلم أن 

a يصم  لبعض الوق

بعد سماع اإلجابة من 

الطالب

bيعزز إجابته مباشرة

c يتداخل مع الطالب

لتحسين اإلجابة 

ومشاركته فيها

dيوقف إجابته قبل أن

تكتمل ويطلب من 

زميل آخر إكمال 

اإلجابة 

أي مههن الممارسههات اآلتيههة لههها االسهههام األكبههر فههي .  43

:ائية تهيئة مناخ صفي إيجابي مع طلبة المرحلة االبتد

a السماح لهم بانتقاء

زمالئهم في مجموعة 

التعلم التعاوني

b تخفيف العبء

ن الدراسي بالتقليل م

الواجبات المدرسية

c سعي المعلم إلقامة

عالقة إيجابية مع كل 

واحد منهم

dة تكليف جميع الطلب

بمهام على مستوى 

واحد

عليم من أمثلة التعليم بالنمذجة حين يريد المعلم ت. 44

سلوك احترام رأي األخرين فإنه؟

a يمارس هذا السلوكbيشرح معناه

cيحث على فعلهdيكافئ من يمارسه

ههها كثيههرا  مهها يواجههه المعلههم مواقههف يكتشههف مههن خالل. 45

أن طالبهههههه يعهههههانون مشهههههكالت فهههههي إدراكههههههم لهههههبعض 

المفههاهيم فهههإن أههههم الممارسههات التهههي يجهههب أن يتبعهههها 

المعلهههم لكهههي يضهههمن عهههدم تكهههوين مثهههل ههههذه المفهههاهيم 

البديلة هي

a العمل على تحقيق

أهداف سلوكية محددة 

للدرس

bثناء التقييم المستمر أ

عرض الدرس

c استمرار الخبرة

التعليمية
d شمولية المعرفة

العلمية 

،بنشاطاالبتدائيالثانيطالبانشغالثناء.46

وعندمادقائقلبضعالمعلمالمدرسةقائداستدعى

انشغل المجموعاتجميعأنوجدالفصلإلىعاد

النشاطأنه واحدةمجموعةماعداواإلزعاجباللعب

:قائال  المجموعةهذهفشجع،المطلوبحسب

بمعجوأناغيابيأثناءالهدوءعلىلحفاظكمأشكركم

قالهاالتيالتشجيععبارات،متميزونأنتمبكم

:المعلم

aية تساعد على استقالل

الطالب
b تزيد من تعاون

الطالب والتزامهم 

cس تثير الغيرة في نفو

بقية المجموعات
dت تقضي على مسببا

اإلزعاج في الفصل

عندما يطلب منك طالب من غير طالبك أن تشرح . 47

ما التصرف المناسب.له مادة علمية يدرسها زميلك 

لذلك ؟

aال تشرح له وال تخبر

معلم المادة
b ال تشرح له و تخبر

معلم المادة

cلم تشرح له وال تخبر مع

المادة
dم تشرح له  وتخبر معل

المادة 

بعد انتهاء الدوام الرسمي  ، شاهدت احد طالبك .48

؟التعامل التربوي الصحيح.يدخن خارج سور المدرسة 

aتجاهل فعله كونه خارج

الدوام الرسمي
b الذهاب إليه ومحاورته

بشكل لطيف 

cإخبار المرشد الطالبي

في اليوم التالي 
d إخباره والده بفعله



9

معلم تعرض إلساءة من قبل ولي أمر في المدرسة. 49

اإلجراء المفروض ماهو. 

اتباعه من قبل المعلم ؟ 

aة عدم االلتفات لإلساء

واالنصراف 
b الرد بحزم على ولي

األمر 

c استدعاء زمالئه

المعلمين ليشهدوا 

عليه

dع ضبط النفس واتبا

االجراءات النظام

إلسهام في بناء شخصية الطالب ومعرفة قدراته. 50

ته و اته ومعالجة الصعوبات التي يواجها  وتعزيز دافعي

:لرفع مستواه الدراسي ، تعتبر من مهام 

aالمعلمb المرشد الطالبي

cن وكيل المدرسة لشؤو

الطالب 
d وكيل المدرسة

للشؤون التعليمية

جيات أجرى المعلم بحثا لدراسة العالقة بين اسهتراتي. 51

ل الهههتعلم النشهههط والتحصهههيل الدراسهههي للطهههالب وحصههه

ة على مساعدة من مشرفة فهي الجانهب النظهري للدراسه

:وتحليل نتائجها أي مما يلي يعد أبرز نتائج الدراسة

aا تعطي انطباعا سلبي

عن المعلم النشغاله 

عن طالبه

b تشت  المعلم عن

دوره الرئيسي إلى دور

أكاديمي ال يعنيه

c تزيد ثقة المعلم في

االستراتيجيات التي

يستخدمها مما 

سيطور أدائه

d تعطي انطباعا جيدا

عن المعلم لدى 

المشرف 

التطرف )عندما يطرح المعلم قضايا مهمة مثل . 52

ويطلب من الطالب وضع حلول فإنه يساعد( واإلرهاب

:الطالب على

a اطالعهم على قضايا

تمس مستقبلهم
b استخدامهم لمهارات

التفكير العليا

c التعامل مع اآلخرين

بسالسة
dتطوير الت مل الذاتي

لديهم

إ ا ال حظ  أن ورقتين اختبار نفس األجوبة . 53

:والطالبين انكرا الغش 

aتعطيهم صفرb تطلب منهم إعادة

االختبار

c تصححها وتحولها

المدرسةالدارة
dار تحولها للجنة االختب

قبل التصحيح

معلم علوم تحدث عن أمراض الجهاز التنفسي . 54

ن ومنها سرطان الرئة فبدأ الطالب ينتقدون المعلمي

:به ما يجب على المعلم القيام.المدخنين وكذلك الكبار 

a االنتقال إلى أمراض

أخرى
b تفهم طبيعة نقد

الطالب

c معاتبة الطالب على

النقد
d عدم التفاعل مع

الطالب 

م يريد المشرف أن يعرف إ ا استخدم المعلم التقوي. 55

:التكويني أو ال ماهي الطريقة األنسب 

aزيارة صفيةbملف اإلنجاز

cسجل سير التعلمdسؤال الطالب

يستخدم المعلم عبدهللا عدة أساليب لتشجيع.56

أولياء أمور الطالب على االسهام بخبراتهم وقدراتهم

ر في دمج برامج التعلم والمشاركة في األنشطة الغي

.صفية والفعاليات داخل المدرسة ودعمها

لياء األنشطة اآلتية يمكن أن يشرك المعلم عبدهللا أو

:األمور فيها عدا 

a تكريم الطالب

المتفوقين
b حل المشكالت

السلوكية لدى 

الطالب

c تكريم المعلمين

المتميزين على 

مستوى إدارة التعليم

d المشاركة في

االحتفاالت الوطنية

ةوالدينية واالجتماعي

سلمان معلم واعي ومهتم بقضايا مجتمعة وعند . 57

فكر في نشاط ( حقوق وواجبات)التخطيط لدرس 

ء مناسب لطرح قضية ضعف روابط الصلة بين أبنا

:الحي الواحد ما أنسب نشاط سيكلف الطالب به

aابة تكليف الطالب بكت

مقال عن أسباب 

ضعف روابط الجيرة 

اواقتراح سبب لعالجه

b جمع قصص ونوادر

من تراث المجتمع 

السعودي عن الجيرة 

الحسنة وآثارها

c تنظيم مسابقة أحب

جاري ويفوز أفضل 

صديقين في الحي

d مازال ) شرح حديث

(جار جبريل يوصيني بال
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/في درس التاجر األمين . 58

كاكتب فكرة أعجبتك واألخرى لم تعجب: الورقة األولى 

اقترح أكبر عدد ممكن من العناوين : الورقة الثانية 
المناسبة للقصة

بها خمس مفردات مطلوب مرادف : الورقة الثالثة 
ومضاد لكل مفردة 

لق تابع المعلم أداء الطالب مع التوجيه واإلشراف ثم ع
.األوراق المميزة على السبورة 

هنا انته  الحصة ، قدم حال يساعد المعلم على إدارة 
ط  وق  الحصص القادمة بفاعلية حتى ال يقع في الخ

:نفسه 

a احذف إحدى األوراق

واكتف بورقتين
b طبق أوراق العمل

بعد االنتهاء من شرح

الدرس 

c حول طريقة حل

األوراق من العمل 

الفردي إلى الجماعي

d غير ورقتي العمل

ى األولى والثانية ب خر 

ب مناسبة لسن الطال

:ا ا رأي  طالب يدخن خارج المدرسة . 59

a اتجاهله ألن األمر حدث

خارج أسوار المدرسة
bاتصل بولي امره على

الفور

cاخبر المرشد الطالبيd اوبخه على هذا

السلوك السيء الذي

قام به

طلب معلم من طالبه أثناء انهماكهم في أنشطة . 60

خاصة حول استخدام التقنية إلنجاز بعض المهام 

د في التعليمية أن يوظفوا استراتيجية التفكير الناق

:هذه المهمات أفضل تطبيق لتحقيق  لك إنحاز

a طرح قضايا نقاشية

حول  لك واقتراح 

بعض الحلول

bالب استثارة تفكير الط

من خالل التفكر في 

علمية تعلمهم

c تقسيم الطالب إلى

مجموعات وحثهم على 

جمع معلومات 

مناسبة لذلك

d تقويم عدد من

المواقع االلكترونية

ات للتميز بين المعلوم

الصحيحة وغير 

الصحيحة 

م أعلن المعلم نايف عن دورة للمعلمين في استخدا. 61

ة، الحاسوب في التدريس، بالتنسيق مع إدارة المدرس

رة في ما التصرف األنسب للمعلم عبد هللا الذي لديه خب

استخدام الحاسوب في التدريس؟

a حضور الدورة

والمشاركة بفاعلية 

حسب خبراته

b االعتذار عن عدم

حضور الدورة بسبب 

عدم حاجته لها

c حضور الدورة مجاملة

لزميله مع التزام 

الصم  وعدم 

المشاركة

d االعتذار عن الدورة

بسبب قناعته ب نه

أقدر من المعلم نايف 

في تقديمها

تنظم المدارس اجتماعات ولقاءات دورية مع أولياء. 63

:األمو، واحدة مما ي تي ال تُعد من مزايا هذه االجتماعات

a إشراك أولياء األمور

في تقويم المعلمين 

ر وتوضيح أوجه القصو

في أدائهم

bم المشاركة بين المعل

وولي األمر في وصع 

خطة لتحسين تعلم

هالطالب ومتابعة نمو

c إتاحة فرصة ألولياء

األمور بتعريف 

المعلمين باألنشطة

م التي يقوم بها أبنائه

خارج المدرسة

d التغلب على أي سوء

فهم لدى أولياء األمور

عن التقدم الدراسي 

ألبنائهم وتوقعاتهم

المستقبلية 

ة إن استماع المعلم للطالب الذي يعاني من مشكل. 62

الب معينة في جو يتصف بالدفء والتقبل يساعد الط

:على 

a تحقيق الذاتbالتفريغ االنفعالي

c تحقيق التوازن

المعرفي 
d إشباع حاجاته

البيولوجية

قام الطالب أحمد بسلوك غير مرغوب فيه أثناء . 64

الحصة، فما اإلجراء المناسب الذي يجب أن يقوم به 

المعلم؟

a يخرج الطالب من

الحصة ويكمل الدرس
b ينقل الصورة

والموقف لمدير 

المدرسة لمعالجة 

المشكلة

c يحاور الطالب في

أسباب سلوكه غير 

المرغوب أمام زمالئه

dعر يتوقف قليال ليش

ر الطالب بسلوكه غي

المرغوب فيه ثم 

يحاوره منفردا
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قدم  المعلمة حسناء درسها بطريقة حل .66

المشكالت وفي منتصف الدرس حدث خالف بين

:أفراد إحدى المجموعات كيف ينبغي لها أن تتصرف

a التدخل على الفور

وإبعاد المخالفة خارج

الفصل 

bار تجاهل تبادل األفك

ة كليا  ومنع المجموع

من التعامل بها 

c السماح بتبادل

األفكار بين أفراد 

المجموعة والتدخل 

إ ا لزم األمر

dاالنضمام للمجموعة

ي وتقديم األفكار الت

ستعيد المجموعة 

إلى مسارها

يريد المعلم أن يدرس طالبه مفهوم العدالة . 67

لنمو واحترام الرأي اآلخر باستخدام نظرية بياجيه في ا

:المعرفي أي الطرق التالية ترشحها له 

a مناقشة مفهوم

العدالة واحترام الرأي 

اآلخر مع الطالب

b استخدام اللوحات

ية والوسائل التعليم

الحاسوبية

cار تنفيذ طريقة الختي

رائد الصف
d تجنب الموضوعات

ة التي ليس لها عالق

بالمفهوم 

ة حينما تحكم المعلمة منى على سلوك الطالب. 68

ءا  وهدوسارة ب نه عدواني ويجب أن يكون أكثر لطفا  

ة حسب العادات والتقاليد فإلى أي المحكات اآلتي

:استندت المعلمة للحكم على سلوك الطالبة

aاإلجتماعيb األخالقي

cالذاتيdالمثالي

اراد المعلم تدريس الطالب الدائرة الكهربائية.  69

ا  في مادة العلوم ، وكان أحد أولياء االمور مهندس 

ا  ات أي الممارس. كهربائي ا يتواصل معه المعلم دائم 

:  اآلتية يفضل ان يقوم بها المعلم 

aاستضافة المهندس

في إحدى الحصص 

ة بالتنسيق مع اإلدار

لتقديم خبراته

b يجتهد المعلم في

تدريس الموضوع 

دون استضافة 

المهندس

cتكليف ابن المهندس

بنقل خبرات والده 

للصف

d الطلب من

المهندس كتالة 

تقرير حول خبراته

أشارت نتائج إحدى الدراسات التي أجري  على . 70

طالب الصف السادس في إحدى المدراس أن 

م الطالب ال يميزون بين الحقائق واآلراء منا يجعله

ن يتوصلون إلى استنتاجات غير دقيقة كيف يمك

للمعلم مساعدة الطالب على تمييز الحقائق عن 

اآلراء

aتلخيص الفروق بين

الحقائق واآلراء
bير رفع مستوى التفك

الناقد لدى الطالب

cير رفع مستوى التفك

اإلبداعي لدى الطالب
d توضيح وظيفة

وأهمية كل من الرأي 

والحقيقة 

إلى خالد معلم الصف السادس االبتدائي يستمع. 71

لتهم طالبه ويطرح األسئلة عليهم ليستمع إلى أسئ

في موضوعات متنوعة متربطة بقضايا المجتمع

.واتضح أن لدى طالبه أفكارا غير م لوفة اجتماعيا

ما الموقف الصحيح الذي على المعلم أن يتخذه؟

aه يستمع ألفكار طالب

مهما كان  مختلفة 

ويناقشها معهم

b يحذر الطالب من

طرح األسئلة 

ا المخالفة لثقافتن

وعاداتنا

cة يتجنب طرح األسئل

خارج المنهج الدراسي 

حفاظا على الوق 

d يحرص على عدم

مناقشة 

الموضوعات 

االجتماعية الختالف

خلفيات الطالب

نظرا القتناع المعلم ناصر ب همية المناهج . 65

نيا االلكترونية وفائدتها ، بنى منهج مادته الكترو

ونشره عبر الشبكة وأكد على طالبه ب ن العمل 

سيتم من خالل هذا المنهج إال أنه تفاج  بضعف 

مردود  لك على مستوى الطالب ، السبب لهذا 

:الضعف هو عدم 

aة توفر التغذية الراجع

المهمة في التعديل 

عند استخدام هذا 

النوع

b ت كده من وجود

معرفة سابقة من 

مهارة التعامل مع 

ةالمناهج االلكتروني

c جدوى استخدام مثل

عذا النوع من المناهج
d قدرة هذا النوع من

المناهج في تنمية 

مهارات التفكير 

العليا 
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تعمل المعلمة أسماء على تهيئة المواقف التي.72

في تتيح للطالبات االفتخار بإنجازاتهن والمشاركة

:  إبرازها وتقديرها أفضل ممارسة لتحقيق  لك هي 

a عرض االنجازات في

الغرفة الصفية 

وإبرازها

b المشاركة في

المعرض السنوي 

وتكريم أفضل 

االنجازات

c إرسالها لقائدة

المدرسة لالطالع 

عليها

d وضعها في قائمة

رترسل ألولياء األمو

معلم في نهاية الفسحة يرفع بقايا الخبز هو . 73

والطالب ما ا يهدف المعلم

a الحرص ع نظافة

المدرسة
bه تكوين صورة ايجابي

عن نفسه

c يمثل قدوة حسنه

لطالبه
dةليكرمه مدير المدرس

وضح وليد لزمالئه المعلمين أن هناك مؤشرات .74

على المعلم مالحظتها عند اختياره طريقة التدريس

:الفردية من أهمها 

a عدم وجود فروق فردية

ينكبيرة بين المتعلم
b وجود عدد قليل من

المتعلمين داخل 

الصف

cتوفير دافعية عالية

لدى الطالب للتعلم

الذاتي

dتجانس المتعلمين

من حيث ارتفاع 

المستوى

المعلم عبدالرحمن يعرف أثر وأهمية المعرفة . 75

يد منها السابقة على التعليم الحالي للطالب ويستف

ين أن لبناء تعلم راسخ عند انتهاء شرحه للقسمة تب

معظم الطالب غير مستوعبين للشرح من 

وء التفسيرات لعدم استيعاب الطالب الدرس في ض

:النظرية البنائية ما ي تي

a المعلم لم يستخدم

أساليب التعلم 

النشط

b الطالب لم يتقنوا

عملية الضرب أو 

الجمع أو الطرح

c كان يوم شرح الدرس

نهاية األسبوع حيث 

كان الطالب يفكرون 

في اإلجازة

d الطالب متعبون من

حصة البدنية التي

سبق  حصة 

الرياضيات

احمد طالب يت خر بشكل دائم عن بداية الدوام .76

بالمدرسة ما هو اإلجراء الصحيح الذي يجب على 

: المسؤول ان يقوم به

a توبيخهb حرمانه من الحصة

االولى 

c تجاهلهdبولي امره اإلتصال

لمعرفة سبب ت خره

قام أحد الطالب باالستهزاء بإجابه احد زمالئه .77

فاألجراء األنسب تربويا الذي فترض أن يمارسه 

:المعلم 

a ت نيبه أمام زمالئهbتحويل السؤال إليه

مباشرة 

cر إيقافه وطلب االعتذا

منه لزميله فورا
dد استدعاؤه على انفرا

ح بعد الحصه وتوضي

خطئه

تنمية مهارات الطالب في إدارة الوق  تتم من .78

:خالل

aد منحه الحرية في تحدي

الوق  لتنفيذ 

األنشطة

b مساعدته على إنهاء

النشاط في الوق  

المحدد

cه تدريبه على وضع خط

طةزمنية لتنفيذ األنش
d اكسابه المهارات

المعرفية المتعلقة

ب همية الوق  

الحظ معلم أن طالبا يمارس عادة التدخين عند . 79

أسوار المدرسة بعد الخروج منها مباشرة ويتصرف 

لم في تصرفات مريبة فما أفضل تصرف يقوم به المع

:هذا الموقف 

aيخبر أهل الطالبbيتابع حالة الطالب

cيبلغ الجهات األمنيةdيناقش الموضوع مع

مدير المدرسة

م المعلم مشاريع الطالب بصوره اولية . 80
ِ
يقو

ويمنحهم مزيدا من الوق  لمراجعتها للتطوير 

ب والتحسين هذه الممارسة تهدف الي تشجيع الطال

:على 

a الثقة بالنفسb الت مل الذاتي

c العمل الفرديd استغالل الوق

المملكةمناطقدرسفيالتاريخمعلميطبق.81

الطالببينبالمزاوجةفيهيقومنشاطااإلدارية

زميلهبتعليمطالبكليقومبحيثالمناطقمختلفي

يزتتمالتيواألماكنوالتقاليدالكلماتمنمجموعة

قيةبعلىبإلقائهاالطالبيقومثمومنمنطقتهبها

هذاخاللمنالمعلميهدفالفصلفيالزمالء

:واالختالفاتالفروقمراعاةالنشاط

a االقتصاديةbالمعرفية

c الفرديةdالثقافية
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قى في حفل تخرج الطالب في المرحلة الثانوية أل. 82

ها أحد المعلمين كلمة احتفالية متميزة تبسط في

بالحديث باللهجة العامية في بعض فقراتها ما 

:تقويمك لما قام به المعلم 

aير صواب لتحقيق الت ث

اإليجابي على الطالب
b خط  فاألولى خلو

الكلمة من اللهجة 

العامية

cير صواب فالمناسبة غ

رسمية
d خط  لسوء اللهجة

العامية 

اشتكى معلم اللغة العربية لمدير المدرسة أن .83

هم، الطالب ينسون أغلب قواعد اللغة التي يشرحها ل

رغم تكرار هذه القواعد عدة مرات ، ما اإلجراء الذي 

ه يمكن المدير المدرسة أن يحث المعلم على القيام ب

:لتحسين تعلم الطالب للقاعدة

a أن تكتب أهم القواعد

وتعلق في لوحة 

الحائط 

b أن يراجع المعلم

القاعدة مع الطالب 

من وق  آلخر

c أن يكلف المعلم كل

طالب بالبحث عن 

قاعدة من خالل 

يةالشبكة العنكبوت

d أن يبدأ المعلم

ة، الدرس بتقديم أمثل

ثم يشجع الطالب 

ة على الوصول للقاعد

محلية يحرص معلم الفيزياء على تتبع الفعاليات ال. 84

و الدولية للمشاركة بمنجزات طالبه ، ويعمل على

دعم الطالب و حث أولياء أمورهم من أجل المشاركة 

:ى ، مما سبق يؤكد علبمنجزاتهم في هذه الفعاليات 

a حرص المعلم على

التواصل مع أولياء 

األمور

bرغبة المعلم في دعم

طالبه لالفتخار 

بمنجزاتهم

c حث الطالب على

متبعة الفعاليات 

المحلية و الدولية

d عدم فاعلية منجزات

الطالب إ ا لم تعرض

ة في المحافل المحلي

والدولية

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تقدم . 85

ة المعلمات بمبادرات لتعزيز احترام الثقافة العربي

ي المتنوعة لدى الطالبات حدد أفضل مبادرة مما ي ت

:تحقق ما سبق 

a اصطحاب الطالبات

لمعرض الكتاب 

العربي 

b تنظيم معرض

ة الفنون التشكيلي

وأنواع الخط العربي

c تقديم محاضرة عن

عادات الزواج الدول 

العربية

d عقد مسابقة لغوية

وأفضل شرح 

بالد العرب)لقصيدة 

(أوطاني 

ا ناصر معلم يتواصل إيجابيا مع أولياء األمور بم. 86

ا يتعلق بخططه المدرسية وتعلم الطالب مستخدم

تي في  لك أدوات متنوعة منها تقنيات التواصل ما ي 

:نتائج تتحقق من هذا التواصل عدا

a زيادة دعم المجتمع

للعملية التربوية 

التعليمية من خالل 

مساندة خطط إصالح 

التعليم وتطويره

bت ثر سلوك الطالب

د واتجاهاتهم سلبا عن

اطالع أولياء األمور 

على أوضاعهم 

الدراسية

c إشراك أولياء األمور

ة في تقديم تغذية راجع

للمعلم مما ينعكس 

إيجابا على التدريس

d تحسين األداء

الدراسي للطالب من

خالل متابعة أولياء 

األمور ألبنائهم 

إ ا نبه الطالب معلمه على خط  حصل منه أثناء . 87

:الشرح أي االجراءات التالية يتخذه المعلم 

aيتجاهل كالم الطالبbويحذره من ينهره

تكرار  لك

c يعدل حسب مالحظة

الطالب
d يشكره ويت كد من

المعلومة ثم يعدلها

معلم متمكن من مادته العلمية في مجال .88

كن تخصصه يدعم دروسك بنشاطات إثرائية عميقة ل

مما لوحظ تدني مستوى درجات طالبه في االختبار ، كل

به ي تي يساعد المعلم في رفع مستوى تحصيل طال

:في االختبار عدا 

a االطالع على الئحة

تقويم الطالب 

المعتمدة

b حضور ورشة عمل

عن فنيات كتابة 

األسئلة

c االطالع على نما ج

جيدة في اختبارات 

المادة

d االستعانة بجدول

المواصفات عند إعداد

االختبار 

معلم االجتماعيات يخطط لتدريس وحدة . 89

ل سياسات بيئية باستخدام التعلم القائم على ح

المشكالت ، ما الطريقة األكثر فاعلية الختيار 

:موضوعات هذا الدرس 

a يس ل المعلمين في

المدرسة عن أهم 

الموضوعات

b يختار المعلم

موضوعا سهال في 

العرض والتخطيط

c يختار المعلم

الموضوعات في ضوء 

خبرته وتخصصه

d يطلب من الطالب

تحديد موضوعات في

ضوء اهتماماتهم 

العامة 
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أثناء تدريب المعلم طالبه على مهارة معينة وجد . 91

أن هناك خطوة أخط ت فيها كل المجموعات إال 

مجموعة واحدة تجاوزتها بطريقة عدها المعلم إبداعية

الب ما أفضل إجراء يقوم به المعلم لتمكين بقية الط

:من التعلم من أعمال زمالئهم

a يطلب من المجموعات

األخرى إجهراء محهاوالت 

 اتية لتجاوز الخط 

b إرسهال طالهب مهن كههل

مجموعههههههههههههههههة إلههههههههههههههههى 

المجموعهههههة المبدعهههههة 

اوز لتعلهههيم كيفيهههة تجهههه

الخط 

c يطلهههههب مهههههن الطهههههالب

التوقهههههف عهههههن العمهههههل 

ويطلب من المجموعهة 

المبدعهههة عهههرض كيفيهههة

تجاوزهم للخط 

d  يفهههههههم كيههههههف قامهههههه

المجموعههههههههة بتجههههههههاوز 

بقيههههة ويحمههههعالخطهههه  

الطههالب ويعلمهههم مهها 

تعلمههههههههه مههههههههن تلههههههههك 

المجموعة 

الرياضياتمادةيدرسالذيمشاريالمعلمالحظ.92

لدىتزدادالتفحيطظاهرةأنالثانوياألولللصف

بإجراءاتتقومأنالمدرسةعلىويتوجبالمراهقين

يفالمعلمدور،المراهقينلطالبهاوتوعويةوقائية

:أنهوالحالةهذه

a يتواصل مع أولياء

األمور لحل المشكلة
b يتواصل مع إدارة

المرور لحل هذه 

الظاهرة

c يناقش الموضوع

ع باختصار في حصته م

طالبه

d يترك الموضوع

لمعلمي المواد 

االجتماعية 

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تقدم  . 90

ة المعلمات بمبادرات لتعزيز احترام الثقافة العربي

المتنوعة لدى الطالبات حدد أفضل مبادرة مما ي تي

:تحقق ما سبق 

a اصطحاب الطالبات

لمعرض الكتاب 

العربي 

b تنظيم معرض

ة الفنون التشكيلي

وأنواع الخط العربي

c تقديم محاضرة عن

عادات الزواج الدول 

العربية

d عقد مسابقة لغوية

وأفضل شرح 

بالد العرب)لقصيدة 

(أوطاني 

تعمل معلما في إحدى المدارس الثانوية وخالل . 93

قيم عملك تبين أن بعض زمالئك يعملون على تشكيل

م مع ثقافية وعقائدية بين الطالب ال تتفق هذه القي

هذا سياسة التعليم في المملكة ، كيف تستجيب ل

الوضع ؟

a أحاول تعديل

تصرفاتهم وإن لم 

يستجيبوا أبلغ  

اإلدارة بخطورة 

تصرفاتهم 

b تجنب التعامل معهم

وأتحاشى االختالط 

لبهم تجنبا للمشاك

cأبقي عالقاتي بهم مع

تحذيري لهم عن 

عواقب تصرفاتهم

d ال أهتم بما يفعلون

فكل فرد مسؤول عن 

نفسه 

طالبات الصف األول ( هناء)قيم  المعلمة . 94

االبتدائي واكتشف  أنهن ال يميزن بين الحروف 

:لمعالجة هذا الضعف عليها 

a تحفيز الطالبات

بالمكافآت
bإرسال رسائل ألولياء

األمور

c طلب تحويلهن إلى

معلمة أخرى
d استخدام طرق جديدة

في التدريس

طلب المعلم ( اإلعالمي الناجح)بعد انتهاء درس . 95

.  فيدمن طالبه تطبيق ما تعلموه في سياق حقيقي وم

أي من األنشطة اآلتية يحقق  لك؟

a زيارة أستوديوهات

محطة إعالمية 

مشهورة

b مشاهدة نشرة

يهااألخبار والتعليق عل

c إجراء حوار مع أحد

معلمي المدرسة
d جمع صور عشرة

إعالميين ناجحين

دخل المعلم الصف وعندما أراد البدء في عرض .96

الدرس كان أحد الطالب يتحدث بصوت عال مع زميل 

ما اإلجراء الصحيح الذي يتخذه المعلم؟. بجانبه

aينبه الطالب ويمنحه

فرصة تحمل 

المسؤولية

bرة يحيل الطالب مباش

إلى المرشد الطالبي

cأ يتجاهل الطالب ويبد

في عرض الدرس
dه يوبخ الطالب ويعاقب

داخل الفصل
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يلج  المعلم أحمد إلى إعطاء طالبه واجبات غير . 97

تقليدية، وال يمكن للطالب اإلجابة عنها من خالل 

أي من األهداف اآلتية يرغب المعلم أحمد. المقرر فقط

تحقيقه من  لك؟

a تدريب الطالب على

استراتيجيات البحث

عن المعلومات

b احتساب الواجب

وسيلة تقويم 

منفصلة عن المقرر 

الدراسي

c تنويع الواجبات

المدرسية
d عدم ربط الواجب

بالدرس 

يستدل المعلم على استيعاب التلميذ للمادة.98

: الدراسية إ ا

a كر الصفحة التي 

وردت فيها المادة
b عبر عن مضمون

ةالمادة بلغته الخاص

c أعاد المادة بنصها

الحرفي
d كر العنوان الذي 

تندرج تحته المادة

ة يشعر الطالب احمد الخجل من زمالئه اثناء االجاب. 99

عن اسئلة المعلم اي من االتي يعد خط  في معالجة 

: هذي المشكلة

a تعزيز ما يصدر عن

الطالب من اجابات
bاعادة رأي الطالب -ب

الصحيح و تكرار 

اسمه

cئلة تجنب توجيه االس-ج

جلالحراللطالب منعنا 
d االقتراب من الطالب

و هز االجابهاثناء 

الرأس عند الحديث

عندما ينظر المعلم الى جميع الطالب اثناء طرح .100

السؤال ف ن  لك من ش نه ان 

a يشعر كل طالب

بمخاطبة شخصيا  
bيقلل عدد االجابات-ب

الخاطئة 

cه يستثمر وق  الحص

بفعالية
d يؤكد على اهمية

السؤال

معلم يعرض درس بعنوان فوائد الغذاء الصحي . 101

ويريد مثال واقعي من الحياه يجعل الطالب يبحثون

:عنه 

aانتشار مطاعم -أ

الوجبات السريع و 

االندية الرياضية

b انتشار مطاعم

الوجبات السريع و 

مرض السكر

c فوائد المشيd دور ممارسة الرياضة

في المحافظة على 

الصحة

عند دراسة قاعدة نحوية جديدة، يطلب المعلم من .102

ي كل الطالب إحضار مقال صحفي وتحديد المواقع الت

ه تضمن  هذه القاعدة النحوية، يسعى المعلم من هذ

: الممارسة إلى

aة تنمية الثقافة العام

للطالب
b إكساب الطالب

مهارات البحث

c ربط الطالب بمصادر

التقنية الحديثة
d مساعدة الطالب في

استيعاب ما تعلموه

زية طالب يرفض ان يشارك في حصة اللغة اإلنجلي. 103

ه وعند سؤال المعلم له قال انا ال افهم االنجليزي اخذ

المعلم بعد الحصه وتحدث إليه وغير وجهة نظرة ما 

:قام به المعلم يعد

aتقدير الذاتbترصد

cمتابعةdتطفل

الحظ المعلم أثناء تدريسه وجود مجموعة من . 104

ل الطالب غير مهتمين بالدرس وينتابهم الملل، الح

:  األنسب لهذه المشكلة هو

a استخدام أسلوب

العقاب المتدرج
b إشراك الطالب في

بناء أهداف التعلم

c عزل هؤالء الطالب في

صف لوحدهم
dتحويل هؤالء الطالب

إلى المرشد الطالبي

صحح مجموعة من المعلمين اوراق اختبار . 105

طة تحصيلي لمقرر معين في إحدى الصفوف المتوس

فظهر تباين في درجات الطالب ما اإلجراء الذي يمكن

القيام به وفقا  لهذا التباين

a إعادة التصحيح من

قبل مجموعة معلمين 

اخرين

b تقديم تغذية راجعه

فوريه للمعلمين 

لمراجعة طرق 

التدريس 

المستخدمة 

c استخدام هذه الدرجات

كتغذيه راجعه 

لتحسين عمليتي 

التعلم و التعلم 

dتحليل درجات الطالب

و استخالص 

مؤشرات عن 

مستوياتهم 

التحصيلية
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رة، عندما يخطي المعلم أثناء الكتابة على السبو. 106

:الموقف االمثل في هذه الحالة

a  يعترف بالخط

ويصححه
b  يتغاضى عن الخط

وال يحرج نفسه

c يقول للطلبة انه

يختبرهم 
d يصحح الخط  في

الدرس القادم

ما التصرف المناسب للمعلم عندما يواجه أي . 107

:إساءة من قبل ولي األمر 

a االنسحاب من

الموقف وتجاهل ولي 

األمر

b استدعاء الزمالء

المعلمين ليشهدوا 

على الموقف

c الرد مباشرة ومقاومة

اإلساءة كي يحفظ 

هيبته

d عدم الرد وضبط

النفس والتعامل مع

الموقف وفقد 

األنظمة 

م من صور التفاعل اإليجابي الذي يقوم بها المعل.108

هم مع أولياء األمور استخدام تقنيات التواصل الطالع

: على 

a خططه التدريسية

وتعّلم الطالب 
b أهداف المقررات

الدراسية

c أهداف المعرفة  ات

األولوية
d تنظيم العمل

التعليمي واإلرشادي

ي أحضر في حصة الرياضيات بالصف الثاني االبتدائ. 109

المعلم عددا كبيرا من األدوات  ات األشكال 

إلى الهندسية المختلفة وكلف الطالب بتصنيفها

مجموعات وفقا لعدد أضالع الشكل 

:الموقف السابق يساعد الطالب على تعلم 

aالمفاهيمbالحقائق

cالتعاميمdالقاعدات

:إ ا ابتسم المعلم فور أداء الطالب فإن التعزيز . 110

aأوليbثانوي

cمعنويdمادي

في الحصة السادسة ، وأ ن آ ان الظهر كيف . 111

:يغرس المعلم قيم التدين في نفوس طالبه 

a يردد اال ان مع طالبهbن يذكر قصة قصيرة ع

اال ان

c يوضح لهم واجب

المسلم مع اال ان
d يستمر في شرح

الدرس

في ورشة عمل ( مبارك)عند مشاركة المعلم .112

المعلمين وجد أن أحد زمالئه على ديانة أخرى كيف 

بما تقتضيه قيم الوسطية( مبارك)يتعامل معه 

واالعتدال ؟

a يتحاشى االحتكاك

معه بشكل كبير
b يبتسم في وجهه

ويدعوه لإلسالم

cيدله على مركز توعية

الجاليات القريب من 

سكنهم

d يتعامل معه مباشرة

وفق مقتضيات مهام

فريق العمل

لم معلم ينادي الطالب ب لقاب محببه لديهم ، المع.113

هنا أشبع 

aحاجات االمانbتقدير الذات

cالحاجات النفسيةd حاجات التعلم

أبرز يعد معلم الرياضيات نمو جا تقويميا يحدد فيه. 114

نقاط القوة و الضعف في أداء الطالب ،  ويطلب من 

ية كل طالب مراجعتها لمناقشته فيها من حيث إمكان

ير إلى مما سبق يش. تحسين االداء ل فضل مستقبال  

:

a جعل الطالب محور

عملية التقويم 
b اهمية اشراك

الطالب في بناء 

النمو ج التقويمي

c تركيز المعلم على

اسلوب النقاش 

لتحسين االداء 

d جود آليه واضحة

لتقديم التغذية 

الراجعة للطالب

نشاط أثناء انشغال طالب الصف الثاني االبتدائي ب. 115

ا استدعى قائد المدرسة المعلم لبضع دقائق وعندم

عاد إلى الفصل وجد أن جميع المجموعات انشغل  

باللعب واإلزعاج ماعدا مجموعة واحدة أنه  النشاط 

)  حسب المطلوب فشجع هذه المجموعة قائال 

ا أشكركم على حفاظكم على الهدوء أثناء غيابي وأن

عبارات التشجيع التي ( معجب بكم أنتم ممتازون 

:قالها المعلم 

aه تزيد على استقاللي

الطالب
b تزيد تعاون الطالب

والتزامهم

cس تثير الغيرة في نفو

بقيه المجموعات
dات تقضي على مسبب

اإلزعاج في الفصل

ية إشراك المعلم طالبه في تصميم الخرائط الذهن. 116

:اإللكترونية يسهم في

a تمركز التعلم حول

حاجتهم و ميولهم
b تكوين خصائص

نفسية متزنة

c كشف اتجاهاتهم

اللغوية و المعرفية
d مساعدتهم على

توليد أفكار إبداعية
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يحرص معلم الرياضيات على معرفة تخصصات .117

رة أولياء أمور الطالب وأماكن عملهم لدعوتهم بين فت

وأخرى لعرض خبراتهم وتجاربهم كل في مجال 

تخصصه ، كما يحرص على إشراكهم في بعض 

البرامج غير الصفية ، ما سبق يؤكد أن معلم 

:الرياضيات 

a ينوع في وسائل

التواصل مع أولياء 

األمور

b يتعرف القدرات

ر الخاصة ألولياء األمو

في مجال 

تخصصاتهم

cيوزع مهام التعلم على

بعض أولياء األمور 

لمساعدته في تعلم 

األبناء

d يحرص على

االستفادة من خبرات

أولياء األمور 

للمساهمة في تعلم

األبناء 

يحههرص معلههم االحيههاء علههى تكليههف الطههالب بجمههع . 118

ذ عينهههات عهههن نباتهههات البيئهههة ، ويتعهههاون معههههم ع تنفيههه

تجههارب علميههة اثرائيههة داخههل المعمههل ، ان اسههتراتيجية

اثارة الدافعية التي يستخدمها المعلم هي 

a ربط اهداف الدرس

ية باالحتياجات النفس

والذهنية 

b ربط المفاهيم

ها العلمية بتطبيقات

العملية والحياتية

cيمية تنويع البيئة التعل

داخل الصف
d تعريف الطالب

محليةبنباتات البيئة ال

عنهههدما يريهههد المعلهههم جمهههع معلومهههات عهههن سهههلوك .  119

الطالهههب ، وههههو فهههي الموقهههف التعليمهههي  يسههههتخدم أي 

:أسلوب 

a المقابلةbالمالحظة

c االختبارdاالستبانة

أظهرت نتائج الطالب لدى احد المتعلمين في .  120

ي االختبار الوطني ان مستوى الطالب كان ضعيفا  ف

:المادة اإلجراء المناسب الذي يجب ان يتخذه المعلم 

a ابالغ اولياء االمور

بضرورة االهتمام 

هم وتشجيعبابنائيهم

b بار االختنتايجتحليل

وتحديد مواطن 

الضعف وعمل خطة 

لمعالجتها 

c تكليف الطالب

ات لالستعداد لالختبار 

الوطنية في 

ا المستقبل استعداد

أفضل

d تجاوز األمر ألن درجات

ا االختبار ال عالقة له

بمستويات الطالب

حر طرح المعلم على طالبه مشكلة تلوث مياه الب.  121

وأراد منهم جميعا أن يشاركوا في حل هذه المشكلة 

رة أي األسئلة اآلتية هو األنسب إليجاد حلول مبتك

:لهذه المشكلة 

aها ا كر الحلول التي  كر

األقدمون لحل هذه 

المشكلة

b قدم جميع األفكار

الممكنة لعالج 

المشكلة

c اقترح فكرة واحدة

جيدة لعالج المشكلة
d ما الحل الصحيح

لعالج المشكلة

مه اكتساب المتعلم للمعرفة وتوظيفها عند قيا.122

:بالمهام المرتبطة بحياته اليومية يسهم في

a تعميق المعرفة

وصقلها
b اكتساب المعرفة

وتكاملها

c تنمية االتجاهات

ماإليجابية نحو التعل
d التفاعل اإليجابي

للطالب مع المجتمع

وزع معلم الرياضات ثالثة أعمال رائدة من أعمال . 123

الطالب على طالب الصف، وطلب منهم مقارنة 

أدائهم بهذه األعمال، ووصف أهم النقاط التي يمكن 

لهم من خاللها تحسين أعمالهم مقارنة ب عمال 

:زمالئهم، هذا اإلجراء يهدف إلى 

a تقويم أعمال الطالب

الرائدة
b تعليم الطالب

أسلوب التقويم

c إشراك الطالب في

تقويم أعمالهم
dة إقناع الطالب بالدرج

التي حصلوا عليها

أعد معلم علم االرض رسالة علمية للتعرف على . 124

الصخور في محيط المدينة فعرض عليه احد اولياء 

هذا االمور مشاركته و لك لكونه متخصصا في 

المجال ويمكن أن يقدم بعض المعلومات التي قد 

:أي االجراءات التالية هو األنسب . تساعد الطالب 

a يوكل له أمر الرحلة

بصفته متخصصا
bيعطيه دور في الرحلة

الستثمار خبرته

cخل يعتذر منه كي ال يتد

أولياء األمور في 

األنشطة الخاصة 

بالطالب

dوق يتجاهله حتى ال يتف

ولي األمر فيظهر  لك

للطالب 

علم اثبت  الدراسات الحديثة دور أولياء االمور في ت. 125

قة ابنائهم ، من أكثر الوسائل فعالية في تقوية عال

:المدرسة ب ولياء األمور 

aارسال تقارير دورية عن

تحصيل ابنائهم
bمشاركة اولياء االمور

في وضع خطط 

منهجية 

cلتي اللقاءات الروتينية ا

تعقدها المدرسة مع 

أولياء األمور

dإعطاء  فرصة ألولياء

األمور للمشاركة 

بخبراتهم العلمية 

والعملية
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عهد في المرحلة الثانوية تم توقيع الطالب على ت. 126

بعدم استخدام الجوال داخل المدرسة وفي احد 

ل الحصص الدراسية قام المعلم بالرد على الجوال داخ

ب الفصل الدراسي و بعد نهاية المكالمة اعتذر للطال

عن استخدام الجوال وبين انه مضطر لذلك سلوك 

:المعلم يدل على اي مما ي تي

a استخدام الجوال غير

ي مبرر ولكن اسلوبه ف

اعتذار مناسب 

b كان على المعلم عدم

اعتذار من الطالب 

هحفاظا على شخصيت

c ينقصه المعرفة

ببعض األنظمة 

فالتعهد خاص 

بالطالب 

d إظهار انه قدوة

حسنه لطالبه في 

االلتزام باألنظمة 

ليثني عليه طالبه

يوجه مدير المدرسة المعلم احمد بإرسال نتائج  . 127

تقويمه للطالب مع االدوات المستخدمة و أهداف 

 هم التعلم الي زمالئه المعلمين لمراجعتها و تزويده ب

:لىالسلبيات و االيجابيات في عمله ما سبق يؤكد ع

a تالفي الضعف في

م فهم أساليب التقوي

السليمة لدى المعلم

b ان نتائج التقويم

بحاجه للمراجعة 

الخارجية

c اشتراك المعلم

لزمالئه في مناقشة 

نتائج التقويم

d عدم وجود اليه

واضحة للتقويم في

المدرسة

يحرص المعلم صالح على تدريب طالبه على . 128

من مهارات التقويم الذاتي ليكونوا متعلمين ناجحين

:خالل

aتدريبهم على النقاشb تقويم المعلم

للطالب باستمرار

c تعريفهم ب هداف

حالتعلم ومعايير النجا
d اعطاؤهم توجيهات

محدده في حل 

الوجبات المنزلية

ه ؤكد معلم الرياضيات باستمرار في تكليفاتي. 129

للطالب أنهم  و قدرة عالية و كاء مرتفع، ولذلك هو

مع يكلفهم بما يتوافق مع هذه التوقعات المرتفعة، و

 لك فإنه يرشدهم لما يسهل عليهم المهام 

ما سبق يؤكد على أن المعلم لديه قدرة . والواجبات

:على

aة إعطاء تكاليف منزلي

جيدة ولكنها ضاغطة 

على الطالب

b تحفيز الطالب

وإظهار التوقعات 

العالية لتعليمهم

cن اكتشاف المبدعين م

الطالب من خالل 

 كائهم

dام توجيه الطالب والقي

يبدور المرشد الطالب

ة ينظم معلمو الرياضيات برنامج تدريبي للنهض. 130

س ب داء المهارات التدريسية باستخدام أسلوب التدري

المصغر ضمن خطة المهنية لمعلمي الرياضيات، 

توى فنظم المعلم األكثر خبرة الجدول اآلتي لقياس مس

أداء المعلمين، أي العبارات اآلتية تكمل الفراغ أناه ؟

، المستوى الفعلي.…..…المستوى الم مول، 

a جوانب الضعف لدى

المعلم 
b مؤشرات المهارات

التدريسية

c جوانب القوة لدى

المعلم
d المجاالت الممكنة

للتطوير

كان  نتائج طالب المعلم عبد الرحمن في أحد .  131

لته االختبارات متدنية جدا، وقد طلب قائد المدرسة مقاب

ذي بحضور المرشد الطالبي، فما التصرف المناسب ال

يتوقع من المعلم عبد الرحمن القيام به؟

a،يدافع عن هذه النتائج

و لك ألن الطالب 

ضعاف جدا وال يمكن 

أن يحرزوا أفضل من 

هذه النتائج 

b يطلب من اإلدارة

تحويله إلى صفوف 

أخرى بدال من هذا 

لى الصف ألنه ال يقدر ع

المتابعة معه

c يتحمل مسؤولية

النتائج كاملة، ويعد 

ج برفع مستويات نتائ

الطالب نحو األعلى

d يطلب عقد لقاء مع

أولياء األمور، لبحث 

ج عن أسباب تدني نتائ

أبنائهم وتحميلهم 

المسؤولية

جميع ما ي تي من األهداف الرئيسية ألساليب . 132

ا هو :التعلم المتركزة حول الطالب ماعدا واحد 

a تعزيز مستوى تقدير

الطلبة لذواتهم
bتطوير مهارات التعلم

الذاتي والمستمر

c تطوير مهارات الطلبة

في التفكير الناقد
d حفظ المعارف

والقدرة على 

استرجاعها

التي أراد معلم المرحلة االبتدائية تطبيق أحد األنشطة. 133

فاج  أثبت  نجاحها لدى زمليه في المرحلة الثانوية لكنه ت

ير في بعد تطبيق أكثر من مره أن النشاط لم يكن له أي ت ث

تفاعل طالبه ومستواهم كما كان لدى معلم المرحلة 

ب أي من األسباب اآلتية أدى إلى عدم ت ثر طال.. الثانوية

ة المرحلة االبتدائية بهذا النشاط أسوه بطالب المرحل

:الثانوية

aية اختالف البيئة المدرس

في المرحلة االبتدائية

عنها الثانوية 

b اختالف ميول

واهتمامات الطالب في 

المرحلتين بناء على 

خصائص نموهم

c اختالف القدرات بين

ة معلم المرحلة االبتدائي

ومعلم الثانوي

d اختالف مستوى

ين التحصيل الدراسي ب

طالب المرحلتين



19

دائما يسعى المعلم محمد إلى إطالع زمالئه . 134

عليمي المعلمين على نتائج تقويم طالبه للبرنامج الت

المقدم لهم ومناقشتهم ومقارنتها بنتائج تقويم

ن أي م. طالبهم في الفصول المشتركة التي درسوها

؟األهداف التالية يرغب المعلم محمد تحقيقه من  لك

a معرفة مستوى

الطالب في أكثر من 

مادة

bج إظهار مدى تميز نتائ

طالبه امام زمالئه 

المعلمون

c معرفة أساليب

ها التقويم التي يقوم ب

زمالؤه المعلمون

d إشراك زمالئه

واالستفادة من 

آرائهم في تقويم 

العملية التعليمية

إ ا أراد معلم أن يوفر خبرات تعليمية لتنمية . 135

:مهارات التفكير فعليه أن

aير يطبق مهارات التفك

أمام طالبه
bية يستخدم إستراتيج

خريطة المفاهيم

c يبين لهم أهمية

فية التفكير العلمي وكي

تطبيقه

d يقيم ورشة عمل

لطالبه يمارسون 

خاللها التفكير

ت عبد الرحمن معلم يشارك باستمرار في المبادرا. 136

س التي تنفذها المدرسة، أو الجهات التربوية لت سي

جاح رؤية مشتركة للتعليم والتعلم، ويسعى دوما إلن

:هذه المبادرات باالعتماد أوال على 

a وصف المبادرة المراد

تنفيذها 
b تحديد طبيعة

المبادرة وخطواتها

c تحديد الشركاء

والمهتمين بالمبادرة
d تحديد أهداف وسبل

تقويمها

يرغب االستا  حمزة تقدير جهود طلبته الذين . 137

أسهم  في المعرض العلمي و لك بتحميل صور 

.   مشاركتهم على موقع المدرسة على شبكة اإلنترن

صور؟أي اإلجراءات اآلتية يلزم القيام بها قبل تحميل ال

a مراجعة ما تتطلبه

لوائح نشر الصور 

المعتمدة من وزارة 

التعليم

b الحصول على إقرار

خطي من كل طالب 

ر بالموافقة على نش

صورته

c الحصول على إقرار

خطي من أولياء األمور 

بالموافقة على نشر

الصور

d نشر الصور دون

وضع أسماء الطلبة 

أو أية معلومات تخبر 

عن هويتهم

طلب  قائدة المدرسة المعلمات لحضور اجتماع.  138

ف لحل مشكلة متعلقة بالصف السادس، ما التصر

الصحيح للمعلمة سلمى والتي هي ال تدرس الصف

السادس؟

aعترفض حضور االجتماb تحضر كمستمعة

ألنها ال تدرس هذا 

الصف

cتحضر وتسهم في حل

المشكلة
dاع تحضر بداية االجتم

فقط للتوقيع

أراد المعلم حسن عمل استبيان ألولياء األمور . 139

لكي يعرف ميول كل طالب ما هي انسب و اسرع 

طريقه لوصول االستبيان لهم ؟

aالبريد اإللكترونيbلقاءات فردية

c لقاءات في مجلس

اولياء االمور
dنسخ ورقية يوصلها

الطالب

االجراء الصحيح الستمرار تجارب الطالب في .  140

استدار افكار العصف الذهني ان يعلق المعلم على 

االجابات بقوله ؟

a1- هل هناك اجابه

اخرى؟
b هل هناك اجابه

افضل ؟

c احسن  ممتازdإجابة ابداعية

تعتمد المعلمة سديم في شرح دروس الكيمياء.  141

على إثارة المتعلمات؛ لبحث آرائهن وأفكارهن حول 

أي من األساليب اآلتية . مفهومات التعلم الجديدة

:  تعتمد عليه في تدريسها

aاألسلوب المباشرbأسلوب المحاكاة

cالتعلم التشاركيdالتعلم المتقن

ات لبرنامج االستراتيجي( خالد)بعد حضور المعلم .142

جية الحديثة في التدريس اتجه إلى توظيف استراتي

ر انتشا"العصف الذهني حيث أثار في درسه موضوع 

ديم إلثارة تفكير الطالب وحثهم على تق" مرض كورونا

.  اكبر عدد من األفكار والتصورات حول هذا الموضوع 

:هدف المعلم من  لك 

aل تدريب الطالب على ح

المشكالت
bمعرفة وعي -ب

الطالب بمشكالت 

المجتمع المحلي

c تحفيز الطالب على

المشاركة واالندماج 

في عملية التعلم

d تنمية اتجاهات

الطالب نحو 

ية االختصاصات العلم

وفائدتها
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يخصهههههص المعلهههههم فهههههي بدايهههههة العهههههام الدراسهههههي . 143

األسههبوع األول لعههرض أهههداف المقههرر علههى طالبههه ثههم 

يناقشههههها معهههههم وينقحههههها ويطلههههب مههههن كههههل طالههههب 

. هاإضافة ما يراه من األهداف الخاصة لتناولها في حين

:يهدف المعلم من هذه الممارسة الى

a تدريب الطالب على

المشاركة
b مراعاه الفروق

الفردية بين الطالب

c تحقيق التفاعل

االيجابي بين المعلم

والطالب

dرفع مستوى دافعية

الطالب وتحملهم 

مسؤولية تعلمهم

ب رغب المعلمة زينب تفعيل استخدامها ألسلوت. 144

عدها التدريس المباشر ، جميع الممارسات اآلتية، تسا

:في تحقيق هدفها ما عدا واحده وهي 

a االعالن للطالبات

لة بضرورة ت جيل األسئ

لحين االنتهاء الكامل

من الشرح

b استخدام أمثله

توضيحيه مستمدة

من حياة طالباتها 

وواقعهم المعاش

c تقسيم الدرس الى

أجزاء صغيرة 

ومتسلسلة ويسهل

الربط بينها

d دعم العرض الشفهي

للدرس بعروض 

بصرية أو حسية

فيلطيفةالطالبةأنمنالالمعلمةالحظ .145

أثناءالوق معظمكثيرا  تتحركاالبتدائياألولالصف

زتركالالطالبةأنالمعلمةالحظ ،أيضا  الحصص

ءاتاإلجراأيأولىكخطوةزميالتهامعوتتشاجركثيرا  

.الطالبةحالةمعللتعاملمالئمةاكثراألتية

a التعاون مع إدارة

المدرسة لوضع خطة 

ل عالجيه فردية للتعام

ةمع سلوكيات الطالب

bترتيب لقاء فردي مع

األم لمناقشة سلوك

الطالبة في البي 

ومواعيد نومها 

واستيقاظها

c تحويل الطالبة

ة ألخصائية تربية خاص

لفحص إمكانية 

معاناتها من فرط 

الحركة

d تسجيل مالحظات

يوميا حول سلوك 

ا الطالبة لمناقشته

مع والدتها في 

االمهات إجتماع

القادم

يمكنالكترونيا  برنامجا  العلوممعلموظف.146

ورسوماتتفاعليهقصصإنشاءمنالطالب

الدروسضمنألعابوومسابقاتمتحركة

حولدرسهالمعلمتقديموبعد،التعليمية

البالطمنوطلبالمملكةفيالبيئيةالمشكالت

وطرقوأسبابهكورونامرضحولمشروعتنفيذ

بهايبدأاآلتيةاالجراءاتمنأي،منهالوقاية

؟المشروعلتنفيذالطالب

a جمع المعلومات

وتحليلها وتقويمها
b التنسيق مع

اء المختصين واألطب

في وزارة الصحة 

cإنشاء الوسائط -ج

كالصور واالصوات 

ومقاطع الفيديو 

dطلب مساعدة -د

المعلم على تهيئة 

مكان مالئم للعرض

ُطلب من أحد معلمي اللغة االنجليزية تدريس. 147

أسر فصل فيه طالب ينتمون إلى ثقافات متعددة و

آلتية  وات مستويات تعليمية متباينة، ف ي الطرق ا

يمكن للمعلم استخدامها لتعزيز عملية التعلم

لديهم على أفضل وجه؟

aوضع الطالب  وي -أ

المستوى المتقارب

في مجموعات 

اء تعّلمية صغيرة ألد

األنشطة التي 

تناسبهم

b استخدام أساليب

ح األسئلة التي تتي

للطالب  وي األداء 

المنخفض تقديم 

إجابات مختصرة 

بغض النظر عن 

ر كونها صحيحة أو غي

صحيحة 

cإتباع طريقة تدريس

ب ثابتة لجميع الطال

لتقديم المفاهيم 

المهمة في الدرس 

لهم 

d إتاحة فرص متعددة

للطالب المتميزين

ليتحدثوا باللغة 

وا اإلنجليزية ويكتب

ويقرؤوا عن محتوى 

الدرس

يما لتفعيل عملية التواصل مع أولياء االمور ف.  148

هم ، فإن يتعلق بالعملية التعليمية التي تخص أبناء

:على المعلم 

a التنويع في أدوات

االتصال والتواصل

ر حسبما يراه ولي األم

مناسب ا 

b االكتفاء بإرسال

رسائل دورية 

شهرية تشعرهم 

بمستوى أبنائهم

c االجتماع بهم في

حفل اآلباء 

وإشعارهم 

بمستويات أبنائهم

d إرسال رسائلsms

ر يومية ألولياء األمو

تشعرهم 

مبمستويات أبنائه
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منالنبويةالهجرةموضوعالتاريخمعلمعرض.149

تخدميسحيث،األسئلةعلىقائمنشاطتصميمخالل

،ةالمدرسياألنشطةصالةفيموزعةللتعَلممراكز

مركزكلعلىتعاونيةمجموعاتفيالطالبويمر

أوتسجيلإلىيستمعونأوويقرؤون،منها

أثناءفي.النشاطإلكمالفيديومقاطعيشاهدون

علمللمالمناسبالدور،النشاطمنالنوعهذاتطبيق

:دورهو

a المراقب، الذي يراقب

الطالب ويقوم 

تّقدمهم

bالمحاضر، الذي يشرح

للطالب الطرق 

المناسبة ألداء 

مهامهم 

c الميسر، الذي يقدم

الدعم واإليضاحات 

للطالب عند حاجتهم 

لها

d المقوم ، الذي يحلل

أداء الطالب ويقترح 

الطرق لتحسينه

ا إلكترون يا إليك لك. 150 ونك أرسل ولي أمر طالب بريد 

معلم ولده، يس لك عن رأيك في ابنه وعن صعوبات

نسب التعّلم لديه ؛ ف ي االختيارات اآلتية قد يكون األ

في الرد عليه ؟

aطلب اجتماع بين ولي

األمر ومدير المدرسة 

واألستا  المتخصص

في صعوبات التعّلم

لدى المدرسة

b تقديم معلومات جاهزة

لولي األمر عن خدمات 

تدريس الطلبة  وي 

صعوبات التعّلم 

ومصادر وبرامج 

متنوعة وإضافية 

موجودة على اإلنترن 

c مناقشة عملية

التدخالت النظامية 

ودور ولي األمر في 

المراقبة والتقويم 

معك 

d وصية ولي األمر

بمراقبة أداء ابنه في

واجباته المدرسية 

وعاداته السلوكية 

باستمرار

يقدم أحد معلمي االجتماعيات مادته الدراسية . 151

ا حية لشخصيات للطالب في قصة تعطي أوصاف 

تية أي الجمل اآل. تاريخية مؤثرة في المجتمع اإلنساني 

ها عند يصف أكثر النتائج التعّلمية التي يمكن تحقق

استخدام هذه االستراتيجية؟

a سوف يقوم الطالب

بالربط بين فروع 

المادة العلمية 

ق التفصيلية مما يعي

فهمهم 

الصورة )للمفاهيم

الكبيرة(

b سيؤدي  لك

الستخدام الطالب 

لمخيلتهم وتنمية 

قدرتهم على تطبيق

مهارات التفكير 

اإلبداعي في تعلمهم

c  سوف يكون وق

الدرس أكثر إمتاعا  

وسيصعب ربطه 

بمحتوى المادة من 

مفاهيم وحقائق 

d سيصبح محتوى

ا  المادة أكثر ارتباط 

بحياة الطالب مما 

كر يزيد قدرتهم على تذ

المعلومات الواقعية 

وق ، طالب ال ينطق الحروف جيدا  ولكنه متف( خالد ) . 152

:اي من اآلتي ينبغي على المعلم القيام به كإجراء أول

a تحويله للمرشد

الطالبي 
b تحويله ألخصائي

التخاطب

cالجلوس والحديث معهdة اخبار والده بالمشكل

:قرأ النص التالي. 153

أفرادمجردأنهمعلىالمتعلمينإلىينظريعدلم)

أشخاصأنهمعلىبل،للمعلوماتمستقبلين

ورداتخا خاللمنالمعرفيبناءهميشكلون،مبدعون

علىوقادرون،بيئتهممعتفاعلهمفيوهادفنشط

ومهارات،معارف،منتتضمنهبماقيمةأهدافتحقيق

افاعال  تمكن االعملمنتمكنهمواتجاهات ح توبناء 

أساليبطورتوقد.المعلمواشرافتوجيهات

نممتحولةالتوجههذهلتعكس؛وممارساتهالتقويم

سلوكمنمختارةمحددةعينةعلىالضيقالتركيز

مواقففيالسلوكمنواسعمدىتناولإلىالطالب

(وخارجهاالدراسةحجرةداخلمتنوعةحقيقية

:الفكرة الرئيسية في هذا النص هي

a الطالب هم ركيزة

ن االبداع بما ينجزونه م

أهداف قيمة 

b المعلم بقدرته على

التوجيه واإلشراف 

والقدوة هو محل 

االبداع

c أساليب التقويم

وتطبيقاته حول  

االهتمام للتعلم 

المتمركز حول الطالب

d سلوك المواقف

الحقيقية داخل حجرة 

الدراسة هو الموجه 

الحقيقي لإلبداع

المتوسطالثانيللصفالعلوممعلمشرح.154

إلعدادطالبهووجهالدمويةالدورةعنموضوعا

بإعدادأحمدالطالبفقام، لكحولعمليةمشروعات

موضوععلىالطالبالمعلمشجع،متميزمشروع

اآلتيمنأيزمالئهأمامأفكارهوتوضيحمشروعه

اإلجراءهذامنالمعلمإليهيهدف

a إشراك الطالب في

تقويم جودة عمل 

زميلهم

b مساعدة الطالب على

ي تطبيق المفاهيم ف

مواقف جديدة

cإتاحة الفرصة للطالب

للفخر ب نفسهم 

وإنجازاتهم 

d مساعدة الطالب على

تذكر المعلومات 

المهمة عن موضوع 

الدرس
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معلم يعاني من ت خر بعض الطالب عن موعد . 155

.الحصة

ما ا يفعل لحل هذه المشكلة؟

a يمنع المت خرين من

دخول الحصة
b يقدم في بداية كل

ا قصير   احصة اختبار 

c يجبر المت خرين على

كتابة ما فاتهم من 

الدرس

d يسمح بدخول

المت خرين مع 

تسجيل مخالفة 

سلوكية

عتقالذيالحيفيعامةاجتماعيةفعالياتأقيم .156

بينمختلفةنظروجهاتهناكوكان المدرسةفيه

مماأيالفعالياتهذهفيالمشاركةحولالمعلمين

:الفعالياتهذهفيالمشاركةيصفيلي

a تضعف شخصية

المعلم عند طالبه
b تخرج من اإلطار

المهني ومتطلبات 

عمل المعلم

c تكسب المعلم

مهارات مهنية تسهم 

في دعم تعلم الطالب

dت تكسب المعلم خبرا

تدعم تعلم طالبه 

وتفاعلهم مع 

المجتمع 

حرص معلم الرياضيات على تتبع الفعاليات . 157

المحلية والدولية للمشاركة بمنجزات طالبه، وهو 

يعمل على دعم الطالب وحث أولياء أمورهم من أجل 

المشاركة بمنجزاتهم في هذه الفعاليات، مما سبق

:يؤكد على

a حرص المعلم على

التواصل مع أولياء 

األمور

b رغبة المعلم في دعم

طالبه لالفتخار 

بمنجزاتهم

c حث الطالب على

متابعة الفعاليات 

المحلية والدولية

d عدم فاعلية منجزات

الطالب إ ا لم تعرض 

ة في المحافل المحلي

والدولية

الحظ معلم اللغة العربية شعور بعض الطالب .  158

ية بالملل وقلة الحماس وانتظار انتهاء الحصة الدراس

أي . بشغف، فشعر المعلم ب همية استثارة دافعيتهم

اآلتي ال يعد من أساليب إثارة دافعية الطالب؟

a ربط الدرس بواقع

حياة الطالب
b التعزيز اإليجابي

اللفظي والمادي 

للطالب

c إثارة التنافس من

خالل مقارنة أداء 

الطالب بغيره

dيا توظيف التكنولوج

في والتقنيات الحديثة

الدرس

عندما يبدع طالب في إنجاز مهمة تعليمية ف ن . 159

:أفضل وسيلة إلظهار تقديره هي

a عرض المهمة المنجزة

في معرض المدرسة
bاالحتفاظ به كنمو ج

جيد في سجل إنجاز 

المعلم

c إعطاء الطالب الدرجة

الكاملة في المادة
d كتابة عبارات

تشجيعية له في 

كراسته

يفلزميالتهاالمستجدةالجغرافيامعلمةتشكو.160

المجردةللفكرةطالباتهافهمصعوبةمنالمدرسة

لكتلتجاوزللمعلمةاالمثلالحلهواالتيايبالدرس

المشكلة؟

aت تدل المعلمة الطالبا

على المراجع 

المتخصصة المادة

bحث توجد الطالبات للب

عن معلومات في 

مصادرها االصلية

c تجعل معلمة  و خبرة

بالمدرسة بشرح 

الفكرة المجردة 

للطالبات 

dثة تدخل التقنية الحدي

كالبرمجيات وغيرها 

لتسهيل المعلومات

وتوضيحها

يجعلانالمهنةفيالجديداالجتماعياتمعلمأراد.161

حماسف ثارتفاعليةطبيعية اتالدراسةالحصه

فقدانهاالالحيهالمناقشاتخاللمنالطالب

حوأصبالطالبوانضباطالصفإدارةعلىالسيطرة

:باإلجابةيصرخطالبكل

a يكون أكثر حزما في

تعامله مع الطالب 
b يحدد اسم الطالب

قبل أن يطرح السؤال

c يطلب ان تكون

اإلجابات مكتوبه ال 

منطوقه 

d يقلل من األنشطة

ة التفاعلية داخل غرف

الصف

تدريساالنجليزيةاللغةمعلميأحدمنُطلب.162

روأسمتعددةثقافاتإلىينتمونطالبفيهفصل

يةاآلتالطرقف يمتباينة،تعليميةمستويات وات

يهملدالتعلمعمليةلتعزيزاستخدامهاللمعلميمكن

وجه؟أفضلعلى

a وضع الطالب  وي

المستوى المتقارب 

في مجموعات تعّلمية

صغيرة ألداء األنشطة

التي تناسبهم

b استخدام أساليب

األسئلة التي تتيح

للطالب  وي األداء 

المنخفض تقديم 

إجابات مختصرة بغض

عن كونها النظر

صحيحة أو غير صحيحة

c إتباع طريقة تدريس

ثابتة لجميع الطالب

لتقديم المفاهيم 

المهمة في الدرس 

لهم 

d إتاحة فرص متعددة

للطالب المتميزين 

ليتحدثوا باللغة 

اإلنجليزية ويكتبوا 

ويقرؤوا عن محتوى 

الدرس
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أي المواضيع اآلتية يمكن وضعها على الموقع .163

ع االلكتروني ألحد الصفوف الدراسية ومناقشتها م

ل الطالب وأولياء أمورهم على أن يمكن للجميع الوصو

؟إليها واالطالع على تفاصيلها

a تقارير فردية لتقدم

وتعلم الطالب
bأخبار أنشطة الفصل

ومواعيد التقويم 

وتسليم الواجبات

c اآلراء العامة

والمناظرات حول 

سياسة التعليم في

المدرسة

d نتائج اختبارات

المنطقة لجميع 

المراحل الدراسية

تبار  كان  نتائج طالب المعلم خالد متدنية في االخ. 164

:ك وقد طلب المدير مقابلته ما التصرف منه حيال  ل

aيدافع عن هذه النتائجb يطلب تحويله إلى

صفوف أخرى

c يتحمل مسؤولية

النتائج كاملة ويعد 

ج برفع مستويات نتائ

الطالب نحو األعلى

d يطلب عقد لقاء مع

أولياء األمور 

ية ليناقشهم في كيف

بحث أسباب هذا 

التدني ويحملهم 

المسؤولية

يتحدث المعلم أحمد بصوت مرتفع أثناء حله . 165

لمسائل الرياضيات ويصف طريقة حله ، ما هدف 

:المعلم من هذا السلوك 

a اعتماد الطالب عليه

في طريقة الحل
b الحرص على ضبط

الطالب

c كسر الجمود أثناء

الدرس
dكير تعليم طالبه التف

ه يؤكد معلم الرياضيات باستمرار في تكليفات. 166

للطالب أنهم  و قدرة عالية و كاء مرتفع ، ولذلك هو

ومع يكلفهم بما يتوافق مع هذه التوقعات المرتفعة ،

 لك فإنه يرشدهم لم يسهل عليهم المهام 

ما سبق يؤكد على أن المعلم لديه قدرة .والواجبات 

: على 

aعطاء تكاليف منزلية

جيدة ولكنها ضاغطة 

على الطالب

b تحفيز الطالب

واظهار التوقعات 

العالية لتعلمهم

cن اكتشاف المبدعين م

الطالب من خالل 

 كائهم

dام توجيه الطالب والقي

يبدور المرشد الطالب

أثناء شرحك ألحد الدروس بدأت تشعر ب ن . 167

الطالب يتصرفون بطريقة قد تفقدك القدرة على

عه ضبط الصف فما األسلوب المناسب الذي ستتب

:في هذه الحالة 

a خصم عدد من الدرجات

لكي يرتدع الطالب 

جميعا  

b توجيه الطالب إلى

أنشطة صفية 

متعلقة بالدرس

cإشعار الطالب ب نك لن تعيد شرح درس اليوم

يستخدم معلم الصف األول المتوسط أنشطة . 168

نشاط تعليمية متنوعة حيث أنه يفاجئ طالبه كل مره ب

:مختلف ، هدف المعلم من هذا التنويع  

aاستغالل وق  الحصةb تعويد الطالب على

التغيير

c التغلب على ضعف

إمكانات المدرسة
d مراعاة الفروق

الفردية بين الطالب

جميع اإلجراءات اآلتية تساعد المعلم في مدى . 169

خر ما التحقق من تعلم الطلبة قبل االنتقال لموضوع آ

ا هو عدا إجراء واحد 

a طرح أسئلة على

الطلبة أثناء الشرح

وبعد االنتهاء منه 

b منح مهلة زمنية

للطلبة ليطرحوا 

أسئلتهم حول 

الموضوع

c تكليف الطلبة

د بمشروع بحثي يعتم

على االكتشاف 

والتعلم الذاتي

dبار تحليل نتائج االخت

الذي عقد بعد 

االنتهاء من 

موضوعات الوحدة
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على تدريب طالبه على ( جمال)يحرص المعلم . 170

ل ما التقويم الذاتي ليكونوا متعلمين ناجحين من خال

:ي تي

aتدريبهم على النقاش

والحوار 
b تقويم المعلم

للطالب باستمرار

c تعريفهم ب هداف

حالتعلم ومعايير النجا
d إعطائهم توجيهات

محددة في حل 

الواجبات المنزلية

يقومسوفالتربويالمشرفب نالمعلمعلم.171

ةالتالياإلجراءاتف يله،األولىاإلشرافيةبالزيارة

فياالشرافمساهمةلضماناتخا هاعليهينبغي

:المهنيتطوره

aاالستعانة بالمشرف

ن الستنباط أكبر عدد م

األفكار حول الطرق 

البديلة والمالئمة 

لتقديم محتوى المادة

b تزويد المشرف

ر بالبحوث التي تبر 

استخدام الطرق 

التدريسية التي 

يستخدمها في 

التدريس

cمناقشة المشرف في

النقاط التي يشعر 

المعلم بحاجته 

لتطويرها وطلب رأيه 

فيها وتقويمها له

d الطلب من المشرف

أن يطلع على الطرق 

التي يقدمها زمالؤه 

الذين أجادوا في 

تقويمات مشابهة

م أي من الممارسات اآلتية صحيحة ويمكن للمعل. 172

القيام بها في مرحلة ختم وإنهاء الدرس؟

a تحديد أجزاء الدرس

التي ستدخل في 

االختبار

bة ت جيل أسئلة الطلب

ليبدأ بها الدرس 

القادم

c اختيار الطلبة غير

المنتبهين لتلخيص

الدرس

d تلخيص األفكار

الرئيسة والمهمة في

الدرس 

لمادةشهرياختبارآدااءعنالطالبأحدتغّيب.173

تقديريةدرجةالمعلم،فمنحهلمرضهالرياضيات

الطالبمعالمعلمبهقام،ماالصحيلوضعهمراعاة

:يمثل

aية تعزيز الصلة االيجاب-أ

بين المعلم والطالب
b تصرف إنساني من

قبل المعلم مع 

الطالب

c إجراء اختياري يرجع

لحكمة المعلم
d خروج عن إطار العمل

النظامي

أحد طلبته يدخن بجانب " فهد " شاهد المعلم .174

:ا أسوار المدرسة الخارجية أي اآلتي يمثل إجراء صحيح

a يتجاهل الطالب

المدخن حيث ال ش ن 

له خارج المدرسة 

bيتصل بوالد الطالب

هاتفيا ويخبره 

بسلوك ابنه 

c يبلغ مدير المدرسة

ليوقع العقوبة 

المناسبة 

dبي يبلغ المرشد الطال

بسلوك الطالب

إ ا رأي  طالب يدخن خارج المدرسة فدورك . 175

:الفّعال هو 

a ا االتصال بولي أمره bمعاقبته فور 

c إبالغ إدارة المدرسة

للتصّرف
dبعد مدة مناصحته

من الزمن

:إ ا رأي  طالب يدخن خارج المدرسة . 176

aاتجاهلهb اتصل بولي امره

cأخبر المرشد الطالبيdأوبخه

شاهد معلم طالب يدخن خارج اسوار المدرسة . 177

:عند الخروج مباشره

aابالغ ولي االمرbمتابعة الطالب

cتجاهلهd مناقشة مدير

المدرسة

ةالحديثاألبحاثأحدعلىخالدالمعلماطالعأثناء.178

المعالجةتصنفالنظرياتإحدىوجدالمدرسةفي

ومعالجةسطحيةمعالجةإلىللمعلوماتالمقالية

ةالمعالجلتعزيززمالئهتوجيهالمعلمأرادإ ا،عميقة

:هوالطالبمعالمناسباإلجراءفإنالعميقة

aة تقديم معززات إيجابي

متنوعة
b توظيف الوسائل

التعليمية المثيرة

لالهتمام

cة تقديم حقائق إضافي

تثري الموضوع 

الدراسي

dتشجيع الطالب على

طرح أسئلة متنوعة 

حول المعنى 

والمضمون 
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بينهمفيماالطالبمنمجموعةيتحدثعندما.179

التربوياإلجراءماالدرسأثناءالمعلمإ ندون

:المعلميتخذهالذيالمالئم

aغ يسجل المخالفة ويب

الطالب ب نه سوف 

يحسم من درجاتهم

b يحدد اسم الطالب

قبل أن يطرح السؤال

c يتجه نحو المجموعة ويطلب منهم التوقف

ويشركهم في الدرس

لطالبهالدروسإلقاءفيمميزامعلماأحمدكان.180

لذياحديثهفيالعاليةالثقةمعالعربيالنحوبقواعد

نمويكثرمرتفعةواحدةصوتنبرةعلىفيهيحافظ

فيالقصوروجهما،لفكرتهالعلميةاألدلةإيراد

:حديثهفيأحمدمهارات

a الثقة العالية أثناء

الحديث
bة اإلكثار من إيراد األدل

العلمية

c الصرامة في التزام

قواعد النحو العربي
d المحافظة على نبرة

صوت واحدة مرتفعة

ضعفالتربويللمشرففيصلالمعلمشكا.181

وعدمالدرسأثناءتركيزه،وقلةالطالبأحدانتباه

،الصفيةاألنشطةحلفيزمالئهمجاراةعلىقدرته

:إلىالمشرفف رشده

a تضمين معيار

ي االنضباط والتركيز ف

قائمة االنضباط 

الصفي

bتمثيليمشهدعرض

االنتباهأهميةعن

ةعمليأثناءوالتركيز

التعلم

cتدعيم الشرح بنبرات

صوتية متنوعة ،ولغة

جسد ،وإشارات 

مناسبة

d منح الطالب فرصة

لتحريك جسده ، 

وتغيير وضع جلوسه

بصفة دورية

.........................................................................................................................................................
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نظريات التعلم

الرخصة المهنية تربوي 



:يةالجشطالتيقصد باالستبصار في النظرية .182

a إدراك األشياء شبه
المغلقة أو شبه 

الكاملة على أنها وحدة
كاملة

b التوصل إلى حل
المشكلة فج ة بعد 

فترة من الت مل 
واالنتظار

c حدوث التعلم نتيجة

ها تقارب األشياء بعض

من بعض

dحدوث التعلم نتيجة

ها تباعد األشياء بعض

عن بعض

نظريــــــــات التعلـــــــم

:من خصائص النمو المعرفي عند بياجيه . 183

aة أن كل مرحلة منفصل

. عن األخرى
b أن كل مرحلة تؤثر

وتت ثر في المراحل 

.  األخرى

c أن األفراد متساوون

في الفترة العمرية 

للوصول إلى هذه 

.المراحل

d ليس هناك فروق

فردية في خصائص 

.  هذه المراحل 

المعرفة هي مفهوم كلي إ ا جزء أو فصل فقد . 184

ب نسبة لنظرية الجشطال  يتفاعل الطال" معناه 

:مع مشكلة ب ن

a يجمع بين المعارف أو

التجارب السلبية
bه يفصل بين ما يعرف

وما ال يعرفه

cيقسم المشكلة إلى

أجزاء متفرقة
d يوظف المعارف

المكتسبة

في أي مرحلة من وجهة نظر بياجيه تبدأ مرحلة . 185

:التفكير العياني 

aالطفولة المبكرةbة الطفولة المتوسط
والمت خرة

cالمراهقة المبكرةd المراهقة الوسطى

والمت خرة

في إحدى النظريات يسيل لعاب الكلب بمجرد . 186

سماعه لصوت أقدام الحارس الذي يقدم له الطعام 

:هذا المبدأ يعرف ب

aاالشراط الكالسيكيbاالرتباط الطبيعي

cةاالستجابة المحتملd المثير الطبيعي

عندما يبدأ المعلم بسؤال يتطلب  معلومات  . 187

ذلك  تعلمه  فهو بماسبقجديدة  ولكنها  مبنيه  على 

يتبع  النظرية  ؟

a السلوكيةb البنائية

cاالجتماعيةdاإلنسانية

عرض معلم فلما  يبين تجاوب وتنافر بعض . 188

اقامماالجسام تمهيدا  لدراسة الشحنات الكهربائية ، 

:به المعلم حسب نظرية التعلم  ي معنى 

a   تثبيb تعزيز

cكفاية  اتيةd منظم متقدم

ة سالم لطريقإلثراء دافعية الطالب لج  المعلم  . 189

التعزيز الذاتي تنتمي هذه الطريقة لنظرية 

a االجتماعيةb اإلنسانية

cالسلوكيةdالمعرفية

أي من العمليات العقلية اآلتية ال يمكن لطالب. 190

:صف رابع القيام بها ضمن تصنيف بياجيه 

a حل المشكالت من

ت خالل اختيار الفرضيا

المجردة 

b تفكيرهم مرتبط

و أالعيانيةباألشياء 

الواقعية

c ال يستطيعون الحل

عن طريق الفرضيات 

المجردة

d االعتماد على

ة المحاوالت التجريبي

التلقائية في حل 

.المشكالت

تي حسب تقسيم بياجيه فإن المرحلة العمرية ال. 191

كز حول تتميز بالقدرة على التصنيف ويقل فيها التمر

:الذات 

a المرحلة الحسية

العقلية
b مرحلة ماقبل

العمليات

c مرحلة العمليات

الحسيه
d مرحلة العمليات

المجردة
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أي من العمليات العقلية اآلتية ال يمكن لطالب. 195

:صف رابع القيام بها ضمن تصنيف بياجيه 

a حل المشكالت من

خالل اختيار الفرضيات

المجردة

b االعتماد على

ة المحاوالت التجريبي

التلقائية في حل 

.المشكالت

c حل المشكالت من

خالل إدراك حفظ 

األشياء لخصائصها 

مالم تتغير ماهيتها

d حل المشكالت التي

تتطلب تصنيف 

المفاهيم أو األحداث 

تبعا ل حداث 

المشتركة بينها 

سنة يعاني 16طالب بالصف األول الثانوي عمره . 193

:حالة نفسية تسمى وفق نظرية أريكسون 

aصراع الذاتbأزمة الهوية

cقلق المستقبلdأزمة الثقة

لى اراد معلم إثارة تفكير الطالب بحيث يتعرفون ع. 194

المفهوم ثم ينتقلون بعد  لك إلى األمثلة ، هذا 

:األسلوب التدريسي يسمى 

a الحواريةbالقياسية

c االكتشافdحل المشكالت

ميها مرحلة التفكير باستخدام الصور العقلية يس. 196

:برونر 

aالنشاط العمليbالنشاط التخيلي

cالنشاط الرمزيdالنشاط الحركي

وب تفعيل استخدامها ألسل( زينب)ترغب المعلمة . 197

ها جميع الممارسات اآلتية تساعد. التدريس المباشر

:في تحقيق هدفها ما عدا واحدة هي 

a اإلعهههههههههههالن للطالبهههههههههههات
لة بضرورة ت جيهل األسهئ

لحهههين االنتههههاء الكامهههل
من الشرح

b اسهههههههههههههتخدام أمثلهههههههههههههة
توضههههههيحية مسههههههتمدة 
مههههههن حيههههههاة طالباتههههههها 
وواقعهم المعيشي

c تقسههههههيم الههههههدرس إلههههههى

أجههههههههههههههههههزاء صههههههههههههههههههغيرة 

ومتسلسهههههههلة يسههههههههل 

الربط بينها

d دعم العهرض الشهفهي

للهههههههههدروس بعهههههههههروض 

بصرية أو حسية

معلم يدرس في المرحلة الثانوية ويريد ان يعلم. 198

طالبه مفاهيم معينه في هذه المرحلة الطريقة 

:االنسب في تقديم هذه المفاهيم 

a أمثله م لوفة لشرح
افكار معقدة

b المحسوسات
والعمليات المادية

c مفاهيم عامه او مجرده

وحقائق واقعيه
dيز مسائل تتطلب ترك

غلى النمط السمعي

و رغب األستا  ناصر بتطبيق مبادئ نظرية النم. 199

لث المعرفي لجان بياجيه على طلبته في الصف الثا

متوسط جميع الممارسات اآلتية مالئمة في هذا 

:السياق عدا 

a تعليم الطلبة
باستخدام أسلوب حل

المشكالت

bمل تقديم مواقف تشت
مشكالت تحتمل حال
واحدا واضحا ومباشرا

c تعليم الطلبة

باستخدام أسلوب 

االستقصاء

d التخطيط للتعلم

د المعتمد على التجري

أي مما يلي ال يحقق التعلم  ي المعنى ؟.200

aى االستقبال القائم عل
الحفظ

b االستدالل
االستنباطي

cئياالستدالل االستقراdلى االستقبال القائم ع

الفهم

ة عند بناء مناهج للمرحلة االبتدائية وفقا لنظري. 201

:بياجيه في النمو المعرفي نركز على 

a تجزئة النصوص
الدراسية الى فقرات

bور دعم النصوص بالص
واالشكال 

c مفاهيم واقعيه من

بيئة الطفل 
d تنمية قدرة الطالب

على اجراء العمليات 

المعرفية 

العالم الذي قسم مراحل النمو حسب األنشطة . 202

:العقلية هو  

a فرويدb بياجيه

cاريكسونd هافجهرس روبرت

:الطريقة الشائعة في التعلم عند جون ديوي . 192

aالمحاضرةbالمشاهدة

c المشاريع وحل

المشكالت
dالنمذجة

يعرض المعلم صورة للجهاز الهضمي أمام . 203

تويات الطالب أثناء الشرح وبالتالي فهو يطبق أحد مس

النمو المعرفي عند برونر وهو ؟ 

aالتمثيل المجردb التمثيل التخيلي

cالتمثيل شبه المجردdالتمثيل الحسي
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يعرض المعلم مجسم الهيكل العظمي  أمام . 204

ويات الطالب أثناء الشرح وبالتالي فهو يطبق أحد مست

النمو المعرفي عند برونر وهو ؟ 

aالتمثيل المجردb التمثيل التخيلي

cالتمثيل شبه المجردdالتمثيل الحسي

علىيعملعبدهللاالمدرسأنالمشرفالحظ.205

أنشكوالالتدريسفيسلوكيةأساليباستخدام

اعدتسالأنهاإالأحيانامفيدةكان وإناألساليبهذه

توجيهالمشرفأرادإ ا،األهدافمنكثيرتحقيقفي

األهدافتحققمعرفيةأساليبالستخدامالمعلم

هتوجيخاللمن لكتحقيقلهيمكنأفضلبشكل

:لهالمعلم

a

التكههههههههههههههههرار الههههههههههههههههذهني 
للمعلومههههههههات بهههههههههدف 
) تثبيهههههههه  المعههههههههارف    

( سلوكي -واطسون 

b

إتاحههههههههههههههههة الفرصههههههههههههههههة 
اء للمحاولة والخط  أثن
) التههههههدريب والتمههههههرين 

(سلوكي -ثورندايك 

c

طهههههرح أسهههههئلة تشهههههجع 

علههى المعالجههة الذهنيههة

مههههن تصههههنيف ومقارنههههة 

واستنتاج

d

ى تجزئة مادة الهتعلم إله

وحهههههههههههههدات صهههههههههههههغيرة 

ة متسلسهههلة ومنطقيههه

وتعزيهههههههههههههههز عمليهههههههههههههههة 

_ مبهههههرمج ) اكتسهههههابها 

(سلوكي -سكنر ء 

ادةماختبارأداءعندالشديدبالقلقالطالبيشعر.206

ليمثالطالبهذاشعورالسلوكيالمنظورمنالعلوم

:استجابة

aفطريةbطبيعية

cشرطيةdعلمية

المدرسةفيالمتعلمنحوالمعلمأدوارأهممن.207

:السلوكية

aاألنشطةإعدادb نقل المعلومات

cمتسهيل عملية التعلdة تهيئة بيئة تعاوني

للتعلم

لدىالعربيةاللغةملكةلتكوينصالحيسعى.208

ياليكتففهووكتابةوقراءةوتحدثااستماعاطالبه

الطوبالفصحىيتواصلبلوقواعدهاالدروسبشرح

الموقفهذا، لكالطالبمنويطلبالحصة

:التعلمنظريةمعيتفقالتعليمي

aالمعرفيةbاإلنسانية

cالسلوكيةdاالجتماعية

ادرا سامي طالب في الصف األول االبتدائي أصبح ق. 209

، ف ي 4=2-6هي نفسها 6=2+4على إدراك أن العملية 

:مرحلة من مراحل النمو عند بياجيه يكون سامي 

aالعمليات المجردةbماقبل العمليات

cالماديةdالحس حركية

تم فيه يعتبر الوق  بين المثير واالستجابة والذي ي. 210

:  اإلدراك للمعلومة هو 

a العقبة الفارغةb زمن الرجع

c االنصفادdالتعزيز

ن وفقا للنظرية المعرفية ي ثر التعلم بمجموعة م. 211

صا التغيرات أي من المتغيرات األتية تجعل المعلم حري

على مراجعة معلومات الطالب قبل البدء في الدرس 

الجديد 

a الدافعيةb االستيعاب

c التعلم السابقdالفروق الفردية

أي مراحل التطور المعرفي اآلتية وفقا لنظرية . 212

ات بين بياجيه تظهر فيها القدرة على التفكير في العالق

األشياء؟

aالعمليات المجردةbالعمليات الحسية

cالحسية الحركيةdما قبل العمليات

:تبدأ المرحلة الحس حركية عند بياجيه في سن. 213

a
السابعة تح  الحادية

عةالثانية حتى السابbعشر

cةمن الوالدة حتى الثانيd
من سن الحادية عشر 

حتى البلوغ

يريد معلم تعليم طالبه كيفية صالة العيد عن. 214

يجب إن العملية األولى التي. طريق مالحظتهم للفيديو

:توفرها لدى الطالب لتحقيق التعلم بالمالحظة هي

aاالنتباهbاإلدراك

cاالحتفاظdالدافعية

يعد استخدام معلم الرياضيات للصف الثاني . 215

االبتدائي الخرز في تدريس العد وبعض العمليات 

:الحسابية كالجمع والطرح طريقة

a
ر ضرورية لتنمية الفك

bالصوري المجرد
مع مناسبة ألنها تتفق
ينمط التكفير العيان

c
مع تقليدية ال تتناسب

dثطريقة التدريس الحدي
ضعيفة ال تؤدي دورها

كوسيلة تعليمية
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أي من طرق التعلم اآلتية توفر فرصة للطالب . 216

:للتعلم حسب سرعته وقدراته الخاصة

aالمبرمجbالتعاوني

c العصف الذهنيdالحوار والمناقشة

:دور المتعلم في المدرسة السلوكية . 217

a االستجابة للمؤثرات
ي وتطبيق ما يتعلمه ف

مواقف جديدة 

b تنظيم الممارسات
العملية الستدعاء 
ة االستجابات المناسب

cز مشاركة زمالئه في إنجا

مهام التعلم المطلوبة
d، تهيئة بيئة التعلم

وانتقاء األنشطة 

المناسبة

معلم يخطط لدرس جديد والطالب ليس لديهم  . 218

معلومات سابقة عنه ،ما ا يستخدم مع الطالب من 

:أوزبلابعاد 

a المقارنb اإلستقبالي

cاإلكتشافيdالشارح

معلم يقرأ نص قراءة جيدة أمام طالبه ويطلب .219

منهم االستماع له جيدا بحيث إ ا انتهى من القراءة 

يحاكونه عن أسلوب القراءة الذي اتخذه المعلم ، ما 

:هذا األسلوب 

aإنسانيbاجتماعي

cمعرفيd سلوكي

د التدرج من السهل للصعب ومن البسيط للمعق. 220

:أي نظرية 

aبنائيةbمعرفية

cسلوكيةd اجتماعية

أي اآلتي ال يتوافق مع نظرية التعلم الشرطي، . 221

يحدث التعلم من خالل ؟

a التعزيز المباشر
للسلوك

b ارتباط المثير
.باالستجابة

c دعم السلوك

.بالمعززات الخارجية
d استشارة الدافعية

ةللتعلم بمعززات داخلي

العالم الذي ركز على عامل االكتساب من خالل . 222

:  اللغة هو 

a بياجيهbفيجوتسكي

c بلومdبرونر

مها أي من نظريات التدريس اآلتية يتطلب استخدا.223

ة في الكشف من مستوى المتعلمين وخبراتهم السابق

:الموضوعات التي سيدرسونها 

a االجتماعيةbالسلوكية

cالشرطيةd البنائية

في اي مرحله من مراحل النمو العقلي عند بياجيه. 224

يبدأ الطفل بإدراك مبدأ االحتفاظ

aالحس حركيةbالرمزية

cالماديةdالمجردة

يعرض المعلم صورة للجهاز الهضمي امام . 225

الطالب اثناء الشرح هذا المعلم يطبق احد مستويات

:النمو المعرفي عند برونر وهو

a التمثيل المجردbالتمثيل الحسي

cالتمثيل التخيليdالتمثيل الرمزي

المدرسة التي اهتم  بحاجاتها اإلنسان و دوافعه.226

:هي المدرسة

aالسلوكيةbالمعرفية

cالتحليليةd اإلنسانية

وعة وفقا للنظرية المعرفية و يت ثر التعلم بمجم. 227

من المتغيرات، أي من المتغيرات األتية تجعل المعلم

حريصا على مراجعة معلومات الطالب قبل البدء في 

الدرس الجديد ؟

aالدافعيةbاالستيعاب

cالتعلم السابقd الفروق الفردية

:التعزيز والعقاب البديل ، من مفاهيم النظرية. 228

a المعرفيةb السلوكية

c االجتماعيةd اإلنسانية
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امها أي من نظريات التدريس اآلتية يتطلب استخد. 229
ة في الكشف عن مستوى المتعلمين وخبراتهم السابق

سيدرسونها ؟الموضوعات التي 

aاالجتماعيةbالسلوكية

cالمعرفيةd البنائية

لى اراد معلم إثارة تفكير الطالب بحيث يتعرفون ع.230

المفهوم ثم ينتقلون بعد  لك إلى األمثلة ، هذا 

:األسلوب التدريسي يسمى 

a الحواريةbالقياسية

c االكتشافdحل المشكالت

م أعلى مراحل النمو عند الطفل بالنسبة لتقسي.231

:بياجيه هي

a مرحلة العمليات
المجردة

bركيالتفكير الحسي الح

cيمرحلة التفكير الوراثd مرحلة الشعور

بالهوية

بة أحمد طالب في الصف الرابع االبتدائي ولديه رغ. 236

أنها في تعلم كتابة الحروف اإلنجليزية المشبكة رغم

ون ضمن مرحلة تعلم الحقه ولكنه ال يستطيع  لك د

ما مساعدة أحد فيقوم معلمه ناصر بتدريبه على  لك ،

:قام به المعلم ناصر أسلوب تعلم ينتمي لنظرية

a الجشطالbالتعلم  ي المعنى

cالنمو الوشيكdبياجيه

عندما يحرص المعلم عبدالرحمن على أن يمهد .232

لك لدرسه ويهيئ التالميذ جيدا قبل بدء الدرس هو بذ
:يطبق أحد قوانين ثورندايك السلوكية

aقانون األثرbقانون التكرار

cقانون االستعدادd قانون التعزيز

نورة معلمة رياض أطفال تقدم مهارات ل طفال .233

جاح أعلى بقليل من نموهم لتساعدهم على التعلم والن

:، أسلوب التعلم هذا متوافق مع نظرية

aالنمو المعرفيbالتعلم  و المعنى

cالنمو الوشيكdالتعلم باالكتشاف

جاب خالد على سؤال المعلم إجابة صحيحة أ. 234

:ف ضاف له درجة في المشاركة هذا اإلجراء

aتعزيز إيجابيbتعزيز سلبي

cعقاب إيجابيdتطوير معرفي

نتج ب نها تغيير في سلوك الفرد ي: تعريف النمذجة .237

عن ؟ 

a تسلسل السلوكb تحليل المهارة

c ضبط المثيرd مالحظة لسلوك

اآلخرين 

ب التصميم التعليمي الذي يعد من أبسط أسالي.235

تصميم البرامج ويقوم الدراسين الخوض في مسار 

:تعليمي واحد هو

aالخطيbالمتفرع

cالمتوازنdالمتبادل

...يقصد بالسلوك في علم النفس . 238

a حسن السيرة
والتصرف

b االستجابات الواعية
للمثيرات المحيطة

c كل ما يصدر عن

اإلنسان من نشاط
dالعقل الباطن

حلة نوع التفكير حسب نظرية بياجيه لطالب المر . 239

:االبتدائية 

aحسي حركيbمجرد

cرمزيdمحسوس

ة معلم يستخدم التكرار  حتى يصل الطالب لدرج. 240

:  االتقان ، هذا المعلم يتبع النظرية

aالمعرفيةbالبنائية

c السلوكيةd الجشطال

: تعتبر طريقة حل المشكالت من. 241

aيطرق التعلم التفاعلbر طرق التعلم المباش

c طرق التعلم بالخبرة

المباشرة 
d طرق التعلم

المستقل
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التنمية المهنية

الرخصة المهنية تربوي 



9

التنميــــــــة المهنيــــــــــة

الجامعاتبإحدىمقامةب نشطةشاركمعلم.242

:تعتبرالمعلممشاركة(الخبيرالمعلم)عنوانها

aنشاطا تطوعياbتنمية مهنية

cأنشطة ال صفيةdشراكة مجتمعية

برع معلم في استخدام التقنية في التعليم . 243

وله ممارسات مميزة ، وشارك بدورات في هذا المجال

:أفضل طريقة لنقل خبراته لزمالئه 

aام تدريبهم على استخد
التقنية

bة تطبيق إستراتيجي
التدريس بالفريق

c تصميم فيديوهات

تعليمية
dإقامة معرض ألعماله

لقاءالمدرسةفيالمقيمالتربويالمشرفعقد.244

الحاليللعامالمستجدينالمعلمينمعمفتوحا

لتياوالصعوباتالتدريسنحواتجاهاتهمعلىللتعرف

ية،التدريسمهاراتهمتعززالتيومقترحاتهمتواجههم

المعلوماتحولاستفسار"أحمد"المعلمفوجه

دافل هالطالبتحقيقمنللت كدالالزمةوالبيانات

تاليةالاإلجاباتف يالصفيالمستوىعلىالتعليمية

:أحمدالمعلماستفسارعلىللرداألنسبهي

a جمع الشواهد عن
تحقيق الطالب 

ل هداف التعليمية

b تقديم تغذية راجعة
للطالب عن مدى 

تحقيقيهم ل هداف 

c إعداد تقارير بشكل

دوري حول اجتياز 

الطالب للمعايير 

التربوية 

dعقد لقاءات مع أولياء

األمور لمناقشتهم 

في تحقيق أبنائهم

ل هداف

البرامج التدريبة طويلة المدى من أنواع أنشطة. 245

تي التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية وال

:يجب أال تقل عن 

aفصل دراسيbأسبوع

cشهرdعشرة أيام

كل مما يلي من وسائل وأساليب النمو المهني . 246

:للمعلم ما عدا 

aتبادل الزياراتbالتدريس المصغر

cالقراءة الموجهةd المساهمة في محو

األمية 

عندما تحاول توجيه زمالئك الختيار طريقة . 247

ر التدريس األنسب، يفترض أن توضح لهم أن اختيا

:الطريقة يتم أوال في ضوء

aالمادة الدراسيةbأهداف الدرس

cمستوى الطالبdإمكانيات المدرسة

داف يساعد التقويم الذاتي للمعلم على تحقيق أه. 248

:عديدة ، ليس منها 

a تنمية التحصيل
الدراسي لدى الطالب

bوير توجيه عمليات التط
المهني للمعلم

c االستغناء عن

مالحظات المشرفين
d تنمية التطورات

المعرفية والعلمية

دع  المعلمة جواهر زميلتها حصة لحضور درس .249

:لها التصرف السليم للمعلمة حصة هو 

aناء التعليق المباشر أث
الحصة

b رصد جوانب القوة
اوالضعف لدى زميلته

c التركيز على جوانب

الضعف لتطوير األداء
d معاونة زميلتها في

تنفيذ الدرس 

واألنشطة

العمليات التي تهدف الى تغيير مهارات ومواقف . 250

سلوك المعلمين لتكون اكثر كفاءة وفعالية بما

:  يتوافق مع حاجات المدرسة تسمى 

a الشراكة المجتمعيةb التنمية المهنية
للمعلمين 

c القيادة القائمة على

التعلم 
dالتعليم القائم على

المعلم

أحمد المعلم يسعى دائما إلى تطوير أدائه المهني. 251

ويحصل على المعارف والمعلومات من مصادر علمية 

:موثوقة ومنها

aالمجالت األسبوعيةb مواقع التواصل
االجتماعي

c المجالت العلمية

المحكمة
dفي المنتديات التربوية

اإلنترن 
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في إحدى حلقات النقاش مع معلمي تخصصك في.252

اح المدرسة ، أدرتم جلسة للعصف الذهني و لك القتر 

هم ، أسلوب يدعم تحقيق الطالب للتوقعات العالية من

ك عدا كل مما ي تي يستخدم إليصال الطالب لتحقيق  ل

a مقارنة األداء مع
األقران 

bالتعرف على نشاط-ب
التميز لدى الطالب

cةتقديم التغذية الراجعd استخدام تكليفات

متنوعة

قيم  المعلمة هناء طالبات الصف األول . 257

االبتدائي واكتشف  أنهن ال يميزن بين الحروف 

:لمعالجة هذا الضعف عليها 

a تحفيز الطالبات
بالمكافآت

b الولياءإرسال رسائل
االمور

c طلب تحويلها إلى

معلمة أخرى
d استخدام طرق جديدة

في التدريس

كل مما يلي من وسائل وأساليب النمو المهني . 253

:للمعلم ما عدا 

aتبادل الزياراتbالتدريس المصغر

cالقراءة الموجهةd المساهمة في محو

األمية 

:ن من سمات الشخصية لجذب انتباه المستمعي. 258

a المحافظة على وتيرة
صوت واحدة

bالتواصل البصري مع
المستمعين 

c محاولة الخروج عن

الموضوع
d استخدام الكلمات

الغريبة

جميعها من األبعاد القائمة على نمو ج شيرلي هو. 259

:رد لمجتمع التعلم المهني عدا

aتشارك الممارسات -أ
والخبرات

bالت مل التفسيري

cعالقات عمل ايجابيةd القيادة التشاركية

الداعمة كل ما ي تي من المهارات المهنية المعرفية يجب . 254

:  على المعلم  ان يسعى لتطويرها ماعدا  

aة فهم األسس النفسي
لتعلم الطالب

b فهم العالقات بين
أفراد المجتمع 

c معرفة الطرق

المختلفة للتدريس
dث معرفة أساليب البح

العلمي

فصول من طالب الصف الثاني 4معلم يدرس . 260

الثانوي كيف يخطط لتدريس هذه الفصول للدرس

نفسه ؟

aئه يستعين بخطط زمال
في التخصص

b يضع خطة واحدة
لجميع الفصول

cة يعتمد خطة عامة قابل

للتعديل
dيصمم خطة مستقلة

لكل فصل 

كالت المجتمع التعليمي القادر على التنبؤ بالمش. 255

متوفرة ويستطيع استثمار االمكانيات الستواجههالتي 

:يعتبر المجتمع . خارجه 

aاالجتماعيbاالقتصادي

cالتعليميdالمهني

هل من مسؤوليات المعلم المهنية مناقشة . 256

سة القضايا االجتماعية واألحداث التي تحدث خارج المدر

:مع الطالب 

a ال ألنه قد يعرض
المعلم للمساءلة 

القانونية

b ال ألن المعلم
مسؤول أساسا عن 
المنهج الذي يدرسه

c نعم يمكن للمعلم

ا مناقشة تلك القضاي

إ ا كان  في المنهج

d نعم يمكن استثمار

ة الفعاليات االجتماعي

في تنمية خبراتهم 

مذكرات خاصة بالمعلم متصلة بعملية التدريس. 261

نفذ من أنشطة يكتب فيها أراءه ومرئياته حول ما

وبرامج تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي

:لطالبه وفي نموه المهني، تسمى

a التعلم الذاتيb التقويم الختامي

c التقويم العالجيdالت مل في التدريس

ي من العوامل التي تتحكم في تطوير األداء المهن.262

:للمعلم 

a االلتزام بالقوانين
المدرسية

b حسن التصرف في
المواقف الصعبة

c تنمية االتجاه  اتي

التعلم مدى الحياة
d كيفية التعامل مع

الزمالء و أولياء األمور
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:تهدف التنمية المهنية للمعلمين إلى . 268

a زيادة التفاعل بين
المعلم وزمالئه 

والمجتمع المحلي

bية تهيئة المعلم لتعدد
األدوار والمسؤوليات 

في مجال التعليم

c التعرف بقائمة

ي المعايير المهنية الت

يتطلبها ميدان 

التدريس

d التدريب المستمر

للمعلم بما ينسجم 

مع مفهوم التنمية 

المستدامة

يل يرغب قائد المدرسة بترشيح أحد المعلمين لن. 263

جائزة التفاعل المتميز مع مجتمعات التعلم 

حه إن أهم المعايير التي يعتمد عليها المدير في ترشي

:هو أن المعلم 

aي يطبق التقويم الذات
ويت مل ممارسته 

المهنية

b يستخدم عمليات
متنوعة لتطوير أداءه

المهني

c يدعم مبادرات زمالئه

الهادفة إلى تحسين 

الممارسات المهنية 

d يحضر المؤتمرات

ل التربوية وورش العم

الخاصة بمهنة 

التدريس

أحد شكا معلم إلى المشرف التربوي ضعف انتباه. 264

لى الطالب وقلة تركيزه في أثناء الدرس وعدم قدرته ع

مجاراة زمالئه في حل األنشطة الصفية ف رشده 

:المشرف إلى 

aاه تضمين معيار االنتب
والتركيز في قائمة 
االنضباط الصفي

bعرض مشهد تمثيلي
عن أهمية االنتباه 
والتركيز في عملية 

التعلم

cتدعيم الشرح بنبرات

صوتية متنوعة ولغة

جسد وإشارات 

مناسبة 

d منح الطالب فرصة

ير لتحريك جسده وتغي

وضع جلوسه بصفة

دورية

معلم بعدما انتهى عمله قام بمراجعة ما قدمه و . 265

تقويم العمليات التي قدمها و التفكر فيها عملية

:التقويم قام بها المعلم تعد تقويم 

aاتي bتشخيصي

cتكوينيdختامي

من يعد تبادل الزيارات بين الزمالء أثناء التدريس. 266

:  وسائل المساعدة على

aتقويم طرائق التدريسbتطوير المناهج

cالنمو المهنيdتقويم المعلم

ر عدة يقارن المعلم بين بيانات التقويم لطالبه عب. 267

: سنوات و لك لالستفادة منها كمؤشر على

a مستوى األداء
التدريسي للمعلم

b تطوير المناهج في
عرض المفاهيم

cا صدق االختبارات فيم

تقيسه
dمثبات اختبارات المعل

من يتعاون المعلمون في المدرسة بشكل تبادلي. 269

:أجل تطوير أدائهم والتنمية المستدامة من خالل 

a مراجعة المادة
الدراسية

b مجتمعات التعلم
المهنية

c التعاون مع مدير

المدرسة
d التخطيط المستمر

والفعال

ع سعاد معلمة اللغة االنجليزية في المدرسة تراج. 270

كل شهر مقاله علمية في مجال التعليم الفعال ثم

ي تترجمها إلى اللغة العربية و توزعها على زميالتها ف

ه المدرسة  ،  اي اآلتي يمثل دافعا مقبوال لما تقوم ب

:المعلمة

a انها تمارس مهارات
الترجمة و تطور لغتها

bانها تثب  لمديرتها
أنها األكف  بين 

زميالتها 

c انها تبين لزميالتها

مدى رغبتها في 

الترجمة 

d إنها تطور نموها

المهني و تسهم في 

تطوير زميالتها 

مشاركة المعلم المستمرة في األنشطة  غير .271

:  الصفية تدل على أن المعلم 

aدة يتقبل األفكار الجديb يحافظ على تراث
المجتمع

c يحرص على التطوير

المهني 
dا  يملك اتجاها  ايجابي

نحو مهنة التدريس 

جميع العوامل االتية عوامل تؤثر على االتجاه .272

:اإليجابي للمعلم نحو مهنة التدريس ما عدا

aاإلعداد المهنيbاإلعداد الثقافي

cاإلعداد االكاديميd امتالك الكفايات

التدريسية
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داف يساعد التقويم الذاتي للمعلم على تحقيق أه. 273

:  عديدة، ليس منها

a تنمية التحصيل
الدراسي لدى الطالب

bوير توجيه عمليات التط
المهني للمعلم

c االستغناء عن

مالحظات المشرفين
d تنمية التطورات

المعرفية والعلمية

مرات والحظ  انها 3زارت المشرفة التربوية ندى.278

تفتقر لمهارات إدارة الصف فما اإلجراء الذي تتبعه

معها؟

aتحيلها الى المتابعة
اإلدارية لمعاقبتها

bتنصحها بحضور دورة
تدريبيه عن إدارة 

الصف

c ال ب س بما انها

متمكنة من مادتها 

العلمية

d تحويلها الى ادارية

الفتقارها للمهارات 

التدريسية

مشاركة المعلم مع لجنة تحليل المحتوى يعبر. 274

:عن

a نموه األخالقيb شراكته المجتمعية

cنموه المهنيdأعماله التطوعية

م مضى على التحاق االستا  طالل بمهنة التعلي. 279

اسبوع واحد فقط اي اإلجراءات اآلتية اكثر مالءمة 

؟ طلبهاللمساعدته في تطوير أساليبه في إدارة سلوك 

a مناقشة الصعوبات
التي واجهها مع مدير 
المدرسة والمرشد 

التربوي

b حضور حصص عند
عدد من زمالئه 

المعلمين اصحاب 
والخبرةالكفايه

c التعاون مع الزمالء

الجدد حيث أنهم 

يواجهون نفس 

المشكلة

dة زيارة مكتبة المدرس

ومراجعة الكتب التي 

تشرح مهارات اإلدارة 

الصفية

من المهم استخدام الحركات واإلشارات أثناء . 275

يح صحماي تيإلقاء النشيد لشد انتباه الطالب كل 

:ماعدا 

a توظيف إشارات اليد
والرأس

bين التحريك الدائم لليد
والرأس

cالمواءمة بين اإلشارات

واأللفاظ
d التحريك بشكل

بسيط وغير متكلف

:من المسؤولية المهنية للمعلم.276

a عدم مناقشة زمالئه
في أدائهم

b اإلسهام في تطوير
خبرات زمالئه

c تطوير عالقاته

االجتماعية مع زمالئه
d عدم السماح لزمالئه

في تقويم أعمال 

طالبه

:أي مما يلي يعد من أهم واجبات المعلم. 280

a معالجة مشكالت
المعلمين

b تنفيذ المواقف
التدريسية

cم المشاركة في تصمي

المناهج
d معرفة أحوال الطالب

األسرية
نمتمكينهالمدرسةقائدمنالمعلميناحدطلب.277

اسةسيوثيقةلشرحالدراسياليومنهايةاجتماععقد

ثمنللمعلميالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتعليم

وقدالمحدداالجتماعبضرورةزمالئهعلىالقائدعمم

 تييمماايعنهااألسئلةوتلقىالوثيقةالمعلمشرح

المعلم؟نشاطيمثل

a مسهههههاعدة القائهههههد فهههههي
ادارة المدرسة

b تفعيههههههههههل العالقههههههههههات
المهنيهههههههههههههههة داخهههههههههههههههل 

المدرسة

cاسههلوب فعههال إليصههال

االنظمة التربوية
d االلمههههههههههههام بههههههههههههاللوائح

واألنظمهههههة المتعلقهههههة 

بالتعليم

المفهوم الخاطئ حول مجتمعات التعلم المهنية . 281

واهميتها انها

aتؤدي الى تقدم في -أ
مستوى تحصيل 

الطالب 

bتوفر فرص التنمية
المهنية داخل 

المدرسة

c تشجع االبداع

في والمشاركه

المعارف

d تعنى بالجوانب

النظرية  للتعلم
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ليتشاركونيسعى مجموعة فرق من المعلمين . 282

داف في تكوين فرق عمل تشارك منتظمة وتحقيق األه

علىيطلق.الرؤيةالمنشودة في المدرسة بما يخدم 

:هذه الفرق 

a التدريب المهنيbالمجتمع المهني

c المساندة المهنيةdالتربية المهنية

قدرة المعلم على المالحظة، و التحليل، و الحكم. 283

على أدائه باستخدام معايير واضحة، ثم وضع خطة 

:هذا تعريف له." لتحسين و تطوير أدائه

aالقياس الذاتيbالتقويم الذاتي

cالتطوير الذاتيdالمراجعة الذاتية

:  ابرز معوقات التعاون بين المعلمين . 285

aقلة التشجيع المادي
المقدم لهم

b كثرة األعباء على
المعلم

cالمبالغة في االحساس

باالستقاللية لدى 

بعض المعلمين

dالشعور بعدم الفائدة

ة من الخبرات المتبادل

بين بعضهم

حضر المعلم دورة تدريبية في تخطيط الدروس .284

:  وإدارة الصف يعد التطوير المهني هذا في أي مجال 

aالمهارات العامةbالمهارات المهنية

cالمعرفة التخصصيةdالمهارات الخاصة
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الرخصة المهنية تربوي 



ه هي  المعلم لدرسه بقصة جذابة، وعرض معلومات. 286

ة بطريقة منظمة ومتناسقة، ثم لخص الدرس في عد

:نقاط؛ فالمعلم يستخدم طريقة 

a التعلم التعاونيbالتعليم المبرمج

cالمحاضرة واإللقاءd العصف الذهني

منوطلبالنباتاتنموالعلوممعلمشرح.287

يومكلومراقبتهاالمنزلفينبتهبذرالطالب

:طبقهاالتياالستراتيجية

aاالستقراءb االستقصاء

cالنمذجةdالتعلم المقلوب

دامباستخنشاطبتنفيذ(رقية)المعلمةتقوم.288

وتقومجماداتاوألحياءصورا  تعرضالصورمنعدد

وفيالهالمخصصةاللوحةعلىالصوربلصقالطالبات

لنليصزميالتهاتناقشهاالطالباتاحدىاخط تحال

فهاتستهدالتيالطريقةفما.الصحيحةاالجابةالى

:المعلمة

aالتصنيفbالمالحظة

cالتنبؤdاالستنتاج

يراعي المعلم عند اختيار إستراتيجيات التدريس. 289

:كال مما ي تي ماعدا 

a ربط المعارف الحالية

بالماضية 
bالفروق الفردية بين

الطالب 

cة استخدام مصادر تقني

متعددة
dي المستوى االقتصاد

واالجتماعي للطالب  

يمكن للمعلم تشجيع الطالب على استخدام . 290

:أسلوب تقويم األقران بهدف

a استثمار زمن الحصة

الدراسية
b تعزيز العالقات

االجتماعية بين 

الطالب

c تعزيز قيمة اعتماد

الطالب على اآلخرين
d جعل الطالب قادرا

على نقد عمله وعمل 

اآلخرين

:تشجع طريقة االستقصاء على التعلم .291

a الفردي الذاتيB االقران

c االتقانيdالتعاوني

انتقال المعلم من العام إلى الخاص ومن القاعدة . 292

:ل مثلة يسمى 

a استقراءbاستقصاء

cاستنباطd عصف

طرق التدريس

لكأنمبدأعلىيقوماآلتيةالتعليمأنواعمنأي.293

منعليامستوياتيحققواأنيمكنهمالمتعلمين

المساعدةلهمتوفرتماإ اوالتحصيلالمعرفة

:الكافيوالوق الالزمة

a التكامليbاإلتقاني

c المدمجdإبداعي

الخلويةاألجهزةاستخداميتيحالذيالتعلم.294

غيريةتشاركتعلميةتعليميةبيئةإطارفيوملحقاتها

:عليهيطلقمكانأوبزمانمحكومة

Aالحوسبة السحابيةb الرحالت المعرفية

C التعليم المتنقلd التعليم المدمج

الطالبتكليفخاللمنموضوعا  المعلمدرس.295

شكلعلىالدرسلموضوع هنيةخريطةرسم

اتعبكونهعملهعلىتحكمكيف.ثنائيةمجموعات لم 

ا ؟الأمنشط 

a تعلم تشط ؛ ألن

الطالب عملوا على 

الحصول على 

المعلومات وبنوا 

خريطة

bتعلم غير نشط مدمج

c تعلم نشط قام به

المعلم والطالب
dتعلم تقليدي

:الم لما ا ؟ وما ا ؟ وكيف ، تنسب للع: استراتيجية .296

aهيرمانbكلوب

cمكارثيdماكافي

عندما يخطط المعلم لدرس وفق ميول طالبه .297

:يعتبر تعليم 

a متمايزb تعاوني

c مقلوبdافتراضي

عندما يقوم المعلم بصياغة وترتيب األهداف .298

التربوية في خطوات متسلسلة ، فإن هذا يسمى ؟

a التدريس الدقيقbالتدريس المباشر

c التعلم الفّعالdأسلوب النظم
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مُيقوأنلدروسه(صالح)المعلمتخطيطتضمن.299

رتفكيتستثيرأدائيةمهامخاللمنالطالبقدرات

االبتكارعلىوتحفزهمقدراتهموتتحدىالطالب

المهامهذهمنف يبالعمل،التعلمطريقةوتفعيل

؟المعلمإليهيصبومايحقق

aملف اإلنجازbلعب األدوار

cتقديم عرضdإعداد منتج

م لدعم عمليات التعلم باالستقصاء، يدرب المعل. 300

:المتعلمين على 

a المالحظة وتنظيم

المعلومات
b وسائل التواصل

التقني

cتقويم جودة الحلولdسرعة إنجاز المهام

إ ا اراد المعلم أن يشرك الطالب في حل مشكلة . 301

:قائمة فعلية ان يعتمد على التعليم القائم على

a المفاهيمbالمشاريع

c الخبراتdالمعلومات

ي أي اساليب التعلم اآلتية له اإلسهام األكبر ف.302

تنمية مهارات الطلبة في عرض األفكار ودعمها 

بالحجج والبراهين ؟

aالمناظرةbالعصف الذهني

cاأللعاب والمنافساتdالعمل في مجموعات

تين استراتيجية تثير حماس الطالب وتكسر الرو. 303

ا نها ية وتثب  ما تم دراسته كما أنها تستخدم غالب 

الدرس ، هي استراتيجية ؟ 

ah4 bpecs 

cكارسولdفراير

:يعتبر العالم أليكس أوزبورن اول من طور مفهوم.304

a العصف الذهنيb التعلم التعاوني

cالتعليم المبرمجD التساؤل الذاتي

يقوم على اساس ( E5) النمو ج التعليمي  .305

:النظرية 

a المعرفيةbالسلوكية

cاالجتماعيةd البنائية

:على SRKWتساعد استراتيجية . 306

aفهم المقروءb تدريس المفاهيم

الصعبة

c التلخيصd تنشيط المعرفة

السابقة

من (التعلم من أجل اإلتقان ) تعتبر استراتيجية . 307

:استراتيجيات 

a العامةb التفاعل النشط

c التعلم الذاتيd تنمية االفكار

:يستخدم في doceboتطبيق . 308

a التعليم عن بعدbالتعليم التفاعلي

cالتعليم الموجهةdن التعليم الغير متزام

لنشط كل مما يلي له عالقة باستراتيجيات التعلم ا. 309

:ما عدا 

a التعلم التعاونيb التعلم الذهني

c التعلم الفرديd التدريس المباشر

طالب اي االستراتيجيات األتية ال تدعم الوصول بال. 310

:الى التوقعات العالية منهم 

aة تقديم التعذية الراجعb استخدام واجبات

متنوعة

c مقارنة االداء مع

االقران 
d التعرف على اوجه

التميز لدى الطالب

يمكن للمعلم تشجيع الطالب على استخدام . 311

:أسلوب تقويم األقران بهدف 

a استثمار زمن الحصة

الدراسية
b تعزيز العالقات

االجتماعية بين 

الطالب

c تعزيز قيمة اعتماد

الطالب على اآلخرين
d جعل الطالب قادرا

على نقد عمله وعمل 

اآلخرين 

معلمة تريد أن تعلم طالباتها الضوء وأحضرت . 312

ع لوح زجاج وخشب وورقة ومصباح وس لتهم لما نصن

:الزجاج االسلوب الذي استخدمته 

a واقع معززbاكتشاف

cنمذجهdحل مشكالت

يميةتعلبيئةتقديمإلىالمتمايزالتعليميهدف.313

عنيختلفونأنهمالسيماالطالبجميعتناسب

المبدأهذامنانطالقا،متعددةنواحفيبعضهم

حدد،المتمايزالتعليموفقدرسهخطةمعلمصمم

؟المناسبةالمعلمخطةي تيمما

المخرجات<—المهام <—األهداف 

a ، موحدة ، مختلفة

موحدة
b ، مختلفة ، موحدة

مختلفة

c ، موحدة ، موحدة

مختلفة
d ، مختلفة ، مختلفة

موحدة 

طرق التدريس
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ضل في صف دراسي تتباين فيه قدرات الطالب أف. 314
:وأنسب أسلوب لتدريس هذا الصف 

aتفريد التعليمbالمناقشة

cالتعلم التعاونيdالمحاضرة

ع جميع الشروط التالية ينبغي توفرها عند توزي. 315

:الطالب في مجموعات التعلم التعاوني عدا واحدة 

a تكون المجموعات

متباعدة عن بعضها 

بمسافة مالئمة

b ترتيب المجموعات

بشكل يسمح 

للمعلم التجوال 

بينهما

c توزيع الطالب وفقا

الختياراتهم الخاصة
d جلوس أعضاء

المجموعة على طاولة 

نقاش واحدة على 

مقربة من بعضهم 

البعض

عندما يرغب المعلم أحمد في تدريس موضوع .316

األعاصير ، فإن انسب طريقة لتدريسها هي؟ 

a  ا اسماع الطالب وصف

ا لها تسجيلي 
b وصفها بطريقة

لفظية 

c عرض فيلم وثائقيd عرض صور

الطالبيوالمرشدالرياضياتمعلممنكلاتفق.317

متفوقطالبجوارالىدراسيامت خرطالبنقلعلى

العالجي؟االسلوبهذايعدلديهومحبوبدراسيا  

a تلقينbتشكيل

c قرينdنمذجه

الناجحون من الخصائص العقلية و الجسمية . 318

لتي ويراها في تعلمهم ، أي من استراتيجيات التدريس ا

:ية تراعي الفروق الفردية الناجمة عن الخصائص العقل

aالمحاضرةb المناقشة

cالتعلم الذاتيdالعروض التقديمية

ينمي المعلم مهارات التواصل عن طريق ارسال .319

ملف صوتي للطالب يستمعون اليه في المنزل 

:م به ويخصص وق  الحصه للمناقشة مستخدما التعل

aالفصل المقلوبbالواقع المعزز

cالفصل االفتراضيdالمحاكاة

معلمة طلب  من طالباتها زراعة بذور عدس . 320
وقياس نموها ثم تناقشهم في درس نمو النبات 

:اي طريقة استخدم  

a المشروعbدورة التعلم

cحل المشكلةd الصف المقلوب

دس في درس التوصيالت الكهربائية للصف السا.321
االبتدائي وضع المعلم األدوات اآلتية 

وطلب من الطالب( قاطع -مصباح -بطارية -سلك ) 
م بهاستخدامها إلضاءة المصباح ، المعلم يطبق التعل

aحل المشكلةbالمشاريع

cاالستقراءdاالكتشاف

ثةالحديالتقنيةباستخداميهتمتعليمينمو ج.322

عندروسهبإعدادالمعلمفيقوممختلفةبطريقة

طالوسائمنغيرهاأوصوتياتأوفيديومقاطعطريق

اجهزةباستخداممنازلهمفيالطالبعليهاليطلع

يخصصالذيالدرسحضورقبلالحاسوب

:بالتعلمالنمو جهذا،ونحوهاللمناقشات

aالمباشرbالنشط

cالذاتيdالمقلوب

عن في أحد المواقف التعليمية بدأ المعلم الحديث. 223

ظاهرة طبيعية ثم كلف الطالب على تنظيمات 

بط المعطيات ووضع التفسيرات ثم تحديد أساليب ض

ا هذه الظاهرة عن طريقة التعليم التي يستخدمها هن

:هي 

aطريقة النقاشbيةالطريقة االستقرائ

cطريقة حل المشكلةd طريقة األسئلة

الصفية
انتشار االسالم في مكة المكرمة: خطة الدرس . 324

تاريخ: المادة 
الثالث المتوسط: الصف 
ة تعريف الطالب على تفاصيل الدعوة السري: الهدف 

والجهرية في مكة
/  أحداث / تواريخ / حقائق / مفاهيم : المحتوى 
شخصيات

: .............................استراتيجية التدريس 

اسبة أكمل الفراغ السابق باختيار االستراتيجية المن
:للدرس 

aحل المشكالتbالمناقشة والحوار

cالعروض العمليةdرحالت الويب

س أي االستراتيجيات األتية غير مناسبه للتدري. 325

:المتمركز حول المتعلم 

aالمحاضرةbلعب األدوار

cحل المشكالتdالتعلم التعاوني

طرق التدريس
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اي مما ي تي ال يعد من خصائص استراتيجية حل.326

:المشكالت في التدريس 

a ان تكون  ات ألفاظ

م لوفة للمتعلم
b ان تتناسب مع

المستوى المعرفي 

للمتعلم

cان تضع المتعلم في

موقف يتحدى مهاراته
d ان يكون المتعلم

سبق ان مر بالموقف

المشكلة

على اراد معلم اثارة تفكير الطالب بحيث يتعرفون. 327

المفهوم ثم ينتقلون بعد  لك الى األمثلة هذا 

:االسلوب التدريسي يسمى 

aالحواريةbالقياسية

cاالكتشافdحل المشكالت

امها االستراتيجيات اآلتية يمكن للمعلم استخد. 328

:في تنمية مهارة اتخا  القرار للمتعلمين ما عدا 

aحل المشكالتbخرائط المفاهيم

cالعصف الذهنيdالتفكير الجمعي

ة توزيع الطالب إلى مجموعات لحل أسئلة مختلف.329

:حول قصة تمثل موضوع الدرس يعد أحد 

a االستراتيجيات

التعليمية
bية الفعاليات التعليم

cالوسائل التعليميةd المصادر التعليمية

يدخلالهواءتلوثعنصوربعرضالمعلمقام.330

:إطارضمنالعرضهذا

aالشعور بالمشكلةbوضع الفرضيات

c جمع المعلوماتd إصدار الحكم

من أهم األساليب التي تؤدي لفشل الندوة .331

:ك سلوب تدريس هو 

a االهتمام بدوافع

التالميذ
bشدة إقبال التالميذ

على المشاركة

cمراعاة حاجات التالميذd سيطرة بعض

التالميذ على وق  

المناقشة

:من مبادئ العصف الذهني جميع ما ي تي ماعدا .332

aيرإطالق العنان للتفكbإرجاء التقييم

c الكيف قبل الكمdير البناء على أفكار الغ

معلم يقوم بعمل تجربة خطيرة في المعمل .333

:بالتعليم االلكتروني ، البرنامج األفضل 

aالمدمجbالمبرمج

cالمحاكاةdصف افتراضي

كييفتفيهيكونالذيالتعليمفيالحديثالتوجه.334

للفروقتستجيبحتىالتدريسوطرقالمحتوى

:الطالببينالفردية

aالتعلم النشطbالتعلم المتمايز

cالتعلم االلكترونيd  التعلم البنائي

من طرق التدريس التي تهتم باألفكار قبل .335

:نوعيتها
aحل المشكالتbالعصف الذهني

cالمشروعاتd المحاضرة

ولكنهواحداسلوكياهدفاأحمدالمعلمخصص.336
منهمطلبحيثالدروسألحدمختلفةمهاملهمقدم
حصلالحصةنهايةفي،الهدف لكيحققواأن

بهقامماالتعليميةالمخرجاتنفسعلىالمعلم
:هوالمعلم

aالتعليم التقليديbتفريد التعليم

c التعليم المتمايزdالتعليم الذاتي

خالدالمعلمقامالقرآنبتدريسالبدءقبل.337

،هاوصنفأخطاءهمدونثمطالبهلتالواتباالستماع

،الطالبأخطاءمنمنطلقا لكبعدالدرسبدأثم

:االستراتيجيةهذهتسمى

a تفريد التعليمbتعليم متمايز

c التدريس التقويميdي التدريس التشخيص

اكاة التعليم المبرمج والحقائب التعليمية والمح. 338

:تعتبر 

aتعلم نشطbتعلم متمايز

cتعلم مباشرd تفريد التعليم

عةمجموعلىيشتملنشاطا  لطالبهالمعلمقدم.339

الزواياقياسمنهموطلبالزوايامختلفةمثلثات

توصلومنهالنتائج،ومالحظةمجموعهاوايجاد

(درجة180المثلثزوايامجموع)حقيقةإلىالطالب

:هيالمطبقةالتدريسطريقةفإنعليه

a االستنباطb االستقراء

c العرض العمليdحل المشكالت

يخطط معلم في مدرسة ثانوية الستخدام .340

ف ي نوع من . المناقشة الصفية في أحد دروسه

:األسئلة اآلتية يمكن للمعلم استخدامها

a تقوم على الحقائق

وتركز على المحتوى 

األساسي 

bمستخلصة مباشرة

من الكتاب المدرسي

c تركز على مفهوم واحد

أو فكرة واحدة 
d مفتوحة النهاية

واستكشافية 

طرق التدريس
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م أي من األساليب اآلتية تسهم في حصول المعل.341

:رعلى تغذية راجعة فورية ومباشرة وتعلم فوري مباش

a التعلم المصغرb حضور المؤتمرات

c الدورات التربويةd اجتماعات المعلمين

:يتضمن تقويم األقران نشاطين رئيسين هما .342

aالمقابلة والتواصلbاالختبار والقابلة

cالمالحظة والقابلةdالمالحظة والتواصل

عية يطلب المعلم من طالبه تبادل اعمالها االسبو.343

والحكم على جودة عمل كل طالب من خالل معايير 

:محددة للتقويم ، الهدف من اجراء المعلم هو 

aب تعليم الطالب اسلو

تقويم االقران 
b توجيه الطالب الى

اهمية التقويم 

الجماعي

c تدريب الطالب على

بناء اداء التقويم 

الموحد

d مساعده المعلم في

التقويم

استراتيجية يعمل فيه الطالب على شكل .344

مجموعات في تفاعل إيجابي متبادل يشعر فيها كل

فرد انه مسؤول عن تعلمه وتعلم األخرين بهدف 

:تحقيق اهداف مشتركه 

A لعب االدوارb التعلم التعاوني

C العصف الذهنيDحل المشكالت

إ ا اراد المعلم أن يشرك الطالب في حل مشكلة .345

:قائمة فعلية ان يعتمد على التعليم القائم على 

a المفاهيمbالمشاريع

c الخبراتdالمعلومات

قام المعلم بعرض صورة عن تلوث الهواء في . 346

:بعض االماكن في المملكة يدخل ضمن إطار نشاط 

aوضع الفرضياتb الشعور بالمشكلة

cجمع المعلوماتdإصدار الحكم

ذ توزيع المهام على الطالب داخل المجموعة لتنفي.347

:مشروع تعليمي واحد،  لك يمثل أحد مبادئ التعلم 

aالفرديbالتعاوني

cالتنافسيdاالستقصائي

قاممامشكلةلدراسة هنيعصفجلسةبعد.348

لولحإلىالذهنيالعصفنتائجبتصنيفالطالبأحد

التيالمهارةتسمىمنطقية؛غيروحلولمشكلة

:الطالباستخدمها

a التقويمb التركيب

c التحليلdاالستنتاج

عندما يخطط المعلم لدرس وفق حاجات الطالب .349

:و ميولهم وقدراتهم فهذا تعليم 

aمقلوبbافتراضي

cمتمايزdجماعي

خالل التعلم الذي يشارك فيه المتعلم بفعالية من.350

قيامة بالقراءة و البحث و االطالع و المشاركة في 

يع األنشطة الصفية وغير الصفية ويكون المعلم ف

:موجها ومرشدا وميسرا هو التعلم

aالنشطbالمرئي

cالمفتوحd الفردي

يتكامل التدريس الصفي مع التعلم المقدم من.351

:خالل الحاسوب في استراتيجية 

aالتدريس الخصوصيbالمحاكاة والتقليد

cالتدريب والمرانdحل المشكالت

م طرح معلم األحياء على طالبه مشكلة التلوث ث. 352

طلب منهم اقتراح أكبر عدد ممكن من الحلول لهذه 

ي المشكلة وإبداء الرأي حولها، فطريقة التدريس الت

:استخدمها هي 

aاالكتشاف الموجهbالمناقشة المفتوحة

cالعصف الذهنيdالتعلم التعاوني

:يطلق على أسئلة التفكير المتمايز .353

a السابرةb المغلقة

c المتشعبةdالمتجمعة

منمجموعةحسنالمعلمكلفالعلومدرسفي.354
بهطالقدرةلمعرفة(التبخر)مفهومبتوضيحطالبه
.صحيحةبطريقةالمفهومهذاعرضإعادةعلى

تقويمالاستراتيجياتمناستراتيجيةالمعلماستخدم
:وهياألداءعلىالمعتمد

a التقديمbالعرض التوضيحي

c األداء العمليd  المحاكاة

معلم يجري تجربة الغاز الهيدروجين في المعمل .355

:بنفسه والطالب يشاهدونه، يسمى  لك 

aالتجريبb االكتشاف

cالتدريبdالعرض العلمي

اءأثناألدوارتمثيلطريقةخالدالمعلميستخدم.356

:لتحقيقطالبهمعالتعليميةالمواقف

a التعبير عن األهداف

الوجدانية
bحل المشكالت

c تعميق االتجاهات

اإليجابية
dمما سبق الشيء

طرق التدريس
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يفضل المعلم خالد أن يستخدم الحوار . 357
ي والمناقشة مع طالبه كطريقة تدريس إنه يسلك ف

: لك مبادئ 

a النظرية السلوكيةb النظرية المعرفية

c النظرية البنائيةd النظرية

السوسيوبنائية 

السوسيوبنائية

البنائية االجتماعية لفيجوتسكي: هي النظرية 

طريق والتي تبنى فيها اكتساب المتعلم للمعرفة عن

ع االكتساب اللغوي والتفاعل بالحوار والمناقشة م

.اآلخرين 

ط كل مما يلي يعد من أنواع التفاعل الصفي النش.358

:ماعدا 

aالعروض التوضيحيةbاءالتحري و االستقص

cالمنافسة الت مليةdحل المشكالت

الطالببينالفرديةالفروقوليدالمعلميميز.359

ويراهاالجسميةوالعقليةالخصائصمنالناجحون

راعيتالتيالتدريساستراتيجياتمنأي،تعلمهمفي

:العقليةالخصائصعنالناجمةالفرديةالفروق

aالمحاضرةb المناقشة

cالتعلم الذاتيdالعروض التقديمية

أسلوب يعتمد على نشاط المتعلم ومجهوده  .360

الذي يلبي ميوله واهتماماته، ويتوافق مع سرعته 

:وقدراته الخاصة، هو التعلم 

aالتعاونيbالذاتي

cالمدمجdالبنائي

اخذفبهدالمرحليالتقويمعلىتعتمداستراتيجيه.361

عنالمعلوماتجمعمنمستوحاةراجعهتغذيه

طوالتخطيالواقعهذاتشخيصثموتعلمهمالطالب

:تسمىالالحقلتعلمهم

a عمليات التعلمbالتعليم المبرمج

cالتقويم البنائيdي التقويم التشخيص

هطالبمنالمعلمطلبمعينةتقويميةمهمهأداء.362

العملخصائصلوصف هنيعصفبعمليةالقيام

االجراءهذاب دائهاقيامهمقبلالمهمةلهذهالجيد

:علىيساعدهسوفالمعلمقبلمن

a صياغة االهداف

التدريسية 
bة بناء قواعد تصحيحي

c استخدام طرق

تدريسية 
dةوضع اختبارات نهائي

تعتمد المعلمة سديم في شرح دروس الكيمياء.363

على أثارة الطالبات لبحث آرائهن وافكارهم حول 

و مفهومات التعلم الجديدة ، االسلوب الذي اعتمدته ه

:

a االسلوب المباشرb اسلوب المحاكات

c التعلم التشاركيdالتعلم المتقن

أعد المعلم خطة الدرس اليومي والتي تضمن  .364

األهداف والمحتوى واالساليب والوسائل والتقويم

ا هو  :لكنه اغفل عنصرا مهم 

a الحوافزb التهيئة

cاالختبارdتوزيع

والموادالمشكلةدروسهفيالمعلميقدمعندما.366

علىالدوريبقىالحلوطريقةلحلهاالالزمةواألدوات

هذهىتسم،واالستنتاجللنتيجةالوصولفيالطالب

:الطريقة

aعرض عمليbبحث علمي

cاستداللdاستقصاء موجه

قههام المعلههم صههالح بتههدريس طالبههه وحههدة الغههذاء . 367

الصحي فهي مهادة العلهوم ،فعهرض مجموعهة مهن الصهور 

قهاش ل غذية الصحية وغير الصهحية ثهم بهدأ فهي إدارة الن

مههع التالميههذ حههول األغذيههة الصههحية ومنافعههها واألغذيههة

أمهها المعلههم عبههداللطيف فقههام. مضههارهاغيههر الصههحية و 

ورة بكتابههة بعههض المفههاهيم والمصههطلحات علههى السههب

المتعلقهههههة بههههه نواع األغذيهههههة الصهههههحية وفوائهههههدها وغيهههههر 

ثم ناقش الطالب حول هذه النقاطمضارهاالصحية و 

:إن األستا ين قد اختلفا أثناء تدريسهما في 

aاستراتيجية التدريسbاسلوب التدريس

cطريقة التدريسdمدخل التدريس

أراد معلم تطبيق احدى استراتيجيات التقويم. 365

لتعلم فطلب من طالبه التدوين الكتابي لكافه جوانب ا

عبر التي حققوها او لم يتمكنوا من تحقيقها ، إن  لك ي

:عن استخدام أسلوب 

a طرح التساؤالتbقوائم المراجعة

cالت مل الذاتيd ساللم التقدير

طرق التدريس
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الرخصة المهنية تربوي 



أن يرتب الطالب )صاغ المعلم هذا الهدف 368

قا وف( مجموعة أعداد ترتيبا تصاعديا بشكل صحيح

:لتصنيف بلوم يقع هذا الهدف في مستوى

a التقويمb التركيب

cالتذكرd التطبيق

األهداف

أن) في درس عمليات الضرب صيغ الهدف اآلتي . 369

يستعمل الطالب جدول الضرب في عمليات البيع

هذا الهدف حسب تصنيف بلوم( والشراء اليومية 

:ل هداف المعرفية تح  مستوى

aالتقويمbالتركيب

cالتطبيقdالفهم

المجال الذي يهتم باالتجاهات والميول .370

:واالهتمامات هو

a الحركيbالوجداني

c المعرفيdالمهاري

ل هداف المعرفية أي " بلوم " وفقا لتصنيف .371

: األسئلة اآلتية يعكس أدنى مستويات التعلم

aعدد نواقض الوضوء ؟b قارن بين المحيطات
واألنهار ؟

c اشرح األحداث

الرئيسية في معركة

الخندق ؟ 

d فسر ترابط قيمة

ة ثاب  االتزان مع كمي

النواتج ؟

الخط  في صياغة الهدف التالي.372

:هو( أن يدرك الطالب مفهوم الجا بية األرضية)

aيشتمل على أكثر من

ناتج تعليمي
bيحتوي على فعل غير

قابل للقياس

cهدف عام غير محددdدور المعلم غير واضح

:الهدف السلوكي.373

ران أن يفسر الطالب حدوث تكثف لبخار الماء على جد
:وعاء به ماء بعد إخراجه من الثالجة هو من مستوى

aالتطبيقbالتركيب

cالفهمdالتقويم

:الهدف السلوكي الذي يمكن قياسه.375

a أن يفسر الطالب

الرموز على الخريطة 
b أن يدرك الطالب

أهمية وضع الرموز 

على الخريطة

c أن يفهم درس وضع

الرموز على الخريطة
d أن يعتقد الطالب أن

الرموز مهمة ويجب 

وضعها على الخريطة

لعلياء يتناول المستويات ااالتيهأي التصنيفات .374

:النفس حركيةلالهداف

aابهاالستج-االستقبال-
التقنص

bالتقليد-المالحظه-
التجريب

cاالتقان-الممارسه-

االبداع
dالتنظيم-التقدير-

التجسيد

(الغذائياألثراء)ظاهرةبدراسةالطالبأحدقام.376

ضفافعلىالموجودةالمصانعاحدتسببهالذي

والعالقةالمصنعمخرجاتبدراسةو لكبحيرة

؛الماءفيتنموالتيالنباتاتأنواعوبينبينهما

:مهارةالحالةهذهفيالطالباستخدم

a التنبؤb التقويم

c التحليلdالتركيب
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األهداف

أي االهداف اآلتية يمكن قياسها ؟.380

aع أن يلم الطالب بمواض

كتابة همزة القطع
b أن يدرك الطالب

مواضع كتابة همزة 

الوصل

c أن يفرق الطالب بين

همزة الوصل وهمزة 

القطع

d أن يفهم الطالب

الفرق بين همزة 

الوصل وهمزة القطع

أثناء التخطيط لحصة دراسية الحظ المعلم أن. 378

من االهداف التي وضعها تندرج تح   مستوى % 30

الفهم واالستيعاب يمكن أن يتحقق المعلم من 

اكتساب الطالب لهذه النوعية من االهداف من خالل 

 :تكليفهم به

a شرح بعض المفاهيم

والمبادئ 
b يقارن بين األشياء

ويوازن بينها

cيحكم على أداء الطالب

من واقع تعلمهم
d تصنيف ما تعلمه

الطالب وإيجاد 

العالقة 

:تتميز األهداف التعليمية العامة ب نها.379

aفة تصاغ في ضوء فلس

المجتمع وعاداته 

وتقاليده

bير تعبر بدقة عن التغي

المطلوب حدوثه في 

سلوك المتعلم

cكية تتضمن أفعاال  سلو

قابلة للمالحظة 

والقياس والتقويم

d يجري تحقيقها

وتقويمها خالل حصة 

دراسة واحدة كحد 

ادنى

يسة أن يكتب الطالب تقريرا  يتضمن األفكار الرئ.381

:هذا الهدف يقيس مستوى.. للدرس 

aالتركيبbالتحليل

c الفهمdالتذكر

أول عناصر التخطيط للتدريس، وأكثرها أهمية .382

للمعلم؛  لك ألنها تحقق عددا  من الوظائف؛ فهي 

ية تساعد المعلم عبر تحديد الخبرات التربوية، وكيف

:تنظيم التتابع الذي تدرس به

aساستراتيجيات التدريbاألهداف

cاألنشطة التعليميةdالوسائل التعليمية

أي األهداف التالية ال يصنف ضمن األهداف .384

المعرفية؟

a ان يميز الطالب
الممتلكات العامة من 

الخاصة

bان يقدر الطالب اهمية
حماية الممتلكات 

العامة

c ان يذكر الطالب

شواهد وامثلة على 

حماية الممتلكات 

العامة

d ان يعدد الطالب

أساليب حماية 

الممتلكات العامة

سعى المعلم سالم لصقل خبرات التعلم لدى .383

طالبه وربطها بالقضايا المعاصرة اي من األهداف 

:االجرائية اآلتية سيعتمده المعلم

a يذكر الطالب اسباب
التلوث

b يعرف الطالب معنى
قضايا معاصرة

c يعدد الطالب آثار

الجرائم اإللكترونية
d يبحث الطالب عن

ةمصادر بديلة للطاق

ة من عندما يطلب معلم التربية البدنية في المدرس.385

لخشبي احد التالميذ ان يقوم بتنفيذ وثبه على الحصان ا

كما عرض  أمامه فإن  لك يعبر عن مستوى؟

aاالستقبالbاالستجابة الموجهة

cاالستجابة اآلليةdالتعديل والتكييف

عندما يطلب المعلم من طالبه تفحص أشكال .377

رية فإنه بيانية ثم يطلب منهم التعبير عنها بصورة تقري

:بذلك يخاطب جانب مستوى القدرة على

aالتقييمbالفهم

cالمعرفةdالتطبيق
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أي مما يلي ُيعد من الغايات العامة للمنهج؟.386

a
معرفة كيفية تطور 

العلم
b

أن يحدد الطالب 
كواكب المجموعة 

الشمسية

c

ان يطبق قاعدة كان 

وأخواتها دون أخطاء
d

أن يتعرف على أنواع 
التفاعالت

،درسهاهدافصياغة(عبدالرحمن)المعلميريد.387

؟منهاليس،االمورمنمجموعةيراعيأنفعليه

a حاجات الطالبb خصائص الطالب

c معارف الطالبd رغبات الطالب

أي من المواصفات المعيارية اآلتية ال ينبغي .388

:مراعاتها لتحديد أهداف التعلم

aمراعاتهاالفروق
الطالببينالفردية

b صياغتها بطريقة
واضحة ومحددة

cامكانية مالحظاتهاdقابليتها للقياس

ومحددا  وواضحا  دقيقا  وصفا  يعدي تيممااي.389

المتعلم؟منتحقيقهالمرغوبالتعلملناتج

aالسلوكيةاألهدافbالخطة التعليمية

cعمليات التعلمd استراتيجيات

التدريس

:التركيبمستوىعلىيدلالذيالفعل.390

aيعرفbيقارن

cيوضحdيقترح

ال نحلل وال نبيع االطالع على الملف لغير المشتركين في الدورة  

؟ أي مما ي تي يعد خط  في صياغة الهدف السلوكي.392

a
لم وصفه لنشاط المتع
م بدل ا من نشاط المعل

b
وصفه ناتج التعلم 
لمبدل ا من عملية التع

c
احتوائه على أكثر من 

ناتج تعلم 
d

ا تضمنه فعل ا مضارع  

يمكن قياسه

:تشتق األهداف التربوية من اآلتي ماعدا.393

a
فلسفة وثقافة 

المجتمع 
b

طموحات المجتمع 
وتحدياته

cالمناهج الدراسيةd

طبيعة المعرفة 

والتطورات 

التكنولوجية

ان يصنف الطالب الحيوانات الى حيوانات اكله .394

:لحوم وحيوانات اكله االعشاب يقيس

aالتحليلbالتركيب

cالتقويمd التطبيق

إ ا أراد معلم أن يبني هدفا سلوكيا جيدا فإن من .396
:أهم الشروط التي يجب مراعاتها أن يتناول الهدف

aنشاط التعلمbعملية التعلم

c ناتج التعلمdموضوع التعلم

ان يصمم الطالب خريطة المملكة العربية .395

ن السعودية النباتية يقيس هذا الهدف أي مستوى م

:هرم بلوم 

a التذكيرb التطبيق

c التحليلdالتركيب

أي مما ي تي ال يعد خط  عند اشتقاق أهداف .391

:الدرس

a

صياغة أهداف الدرس 
وفقا ألداء المتعلم 

المتوقع
b

صياغة أهداف الدرس 
على أساس أداء 

المعلم

c

تضمين ناتجين 

تعليميين في الهدف

الواحد
d

صياغة األهداف 

بصورة أهداف عامة

السعوديةالمواطنةقيمةزرعأحمدالمعلمأراد.397
لهذهاآلتيةاألهدافووضعالمتعلميننفوسفي

القيمة
المملكةجهودعنندوةفيالطالبيشاركأن(1

الحرمينخدمةفيالسعوديةالعربية
الحسبناءفيألسرتهالحسنةالقدوةيتمثلأن(2

الوطني
المسجدخدمةفيالمملكةدورالطالبيقدرأن(3

األقصى
جهودعنمعلمهلحديثاهتمامهالطالبيبديأن(4

الحجاجخدمةفيالمملكة
قيقلتحل علىاألدنىمنل هدافالمناسبالترتيب
:هوكراثولتصنيفوفقالقيمة

a1 >3 >2 >4b4 >2 >3 >1

c4 >3 >2 >1d4 >1 >3 >2

48



9

األهداف 

نوع ،أن يستخرج الطالب األفعال من الجملة .398
:الهدف حسب تصنيف بلوم

aفهمbتطبيق

cتحليلd تركيب

ني أن يشعر الطالب بالمسؤولية في العمل التعاو.399

:يعتبر هذا من األهداف

aالمعرفيةbاإلدراكية

cاالنفعاليةd الحركية

يه صنف الهدف االتي الى المستوى الذي ينتمى ال.400
:(أن يبدي الطالب موقفة من مرض كورونا)

aالمعرفيbالعقلي

cالوجدانيdالنفس حركي

انغليسببالطالبيفسرأن)التاليالهدفيقع.401

:مستوىفي(100عندالماء

aالتحليلbالفهم

cالتطبيقdالمعرفة

علىالمثلثلدرسهدفا  الرياضياتمعلمصاغ.404
هخصائصوأحددالمثلثمكوناتأشرحأن":اآلتيالنحو
"الرسمأدواتوأحدد

:وقد انتقد المشرف صياغته و لك ألنها

a تشير إلى سلوك
المعلم

bلمتركز على نتائج التع

cتضمن  أكثر من ناتج

تعليمي
dيصعب مالحظته في

وق  الحصة

من األهداف التعليمية اآلتية هدف واحد صحيح .402

:الصياغة

a أن يفسر الطالب
ظاهرة ظهور قوس 
المطر بعد المطر 

صحيحا  

b أن يفسر المعلم
ظاهرة ظهور قوس 
المطر بعد المطر 

كامال

c أن يعمل المعلم على

يذ تحسين قدرات التالم

وت مالتهم 

d أن يت مل الطالب

منظر السماء بعد 

المطر 

تحديد ما يفعله المعلم ) من عناصر خطة الدرس 403

ب ي (وما يفعله الطالب إلكساب الخبرات او اكتسابها 

 :مرحلة

a صياغة االهدافbتحليل المحتوى

cاختيار االنشطةdاختيار التقويم

مكوناتثالثالتعليميللهدفانميجريفترض.405

كمالحومعيارللمتعلمالنهائيالسلوكوهيرئيسية

:الثالثالمكونالتاليةالشروطمناي،عليه

aاالداء ومواصفاتهbالصياغة وجودتها

cحاجة المتعلمd تنوع المستويات

المعرفية

ا يقيس قدرة الطالب.406 على عندما تبني سؤال ا مقالي 

:مستوى التقويم، فسوف يكون السؤال

aعدد، بين، ا كرbبرهن على، نظم

c احكم على، انقدd قارن ، صنف

عند بناء سؤاال  مقاليا يقيس قدرة الطالب على.407

:مستوى التحليل فإن السؤال يبدأ به

aعدد ، وبين ، وا كرb ، برهن على ، نظم
أعرب 

cاحكم على ، انقدd قارن ، صنف

:اي من العبارات األتية تتمثل هدفا  تربويا عاما.408

aا ان يرسم الطالب مثلث
قائم الزاوية

b ان يطور الطالب
اتجاها ايجابيا نحو 

القراءة 

cان يذكر الطالب اسباب

التلوث البيئي
dان يربط الطالب بين

الصورة و الكلمة 

الدالة عليها
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األهداف 

ني طلب المشرف المتابع من طالب التدريب الميدا.409

اختيار انسب أدوات التقويم لقياس كل هدف من 

:األهداف اآلتية وتضمينها في خطته التدريسية

أن يتحقق الطالب تجريبيا من أثر الضوء على نمو-
النباتات

أن يسمي الطالب مقر جامعة الدول العربية-
أن يمثل الطالب على الراء المرققة-
أن يقارن الطالب بين الرواية والقصة-

س تلك ف ي الخيارات اآلتية يمثل الترتيب األنسب لقيا
األهداف؟

a موضوعي -شفهي-
مقالي-أدائي 

b شفهي-مقالي -أدائي
موضوعي-

c أدائي -مقالي-

شفهي-موضوعي 
d موضوعي -أدائي-

مقالي-شفهي 

نوع لقياس مستوى التركيب لتصنيف بلوم ، فإن.415

 :األسئلة المناسب هو

a االختيار من متعددbالمقالية

c  الصح والخطd (المقابلة ) المزاوجة

أن يحكم الطالب على حركة التغير االجتماعي في .410
.ضوء القيم والمبادئ التي يؤمن بها

:الهدف السلوكي يصف

aالتطبيقbالتركيب

cالفهمdالتقويم

عندما يطلب المعلم من الطالب إبداء رأيهم في .411

:النص األدبي

aالتطبيقbالتركيب

cالفهمdالتقويم

ان يوازن الطالب بين االقتصاد االسالمي والرأس.412

:نقاط رئيسيه هذا الهدف يقيس مستوى3مالي في  

aالتركيبbالتحليل

cالفهمdالتذكر

إ ا طلب المعلم من الطالب أن يحددوا أوجه الشبه.413

:واالختالف بين األشياء فهو يقيس مهارة

aالتفسيرbالتصنيف

cالمالحظةdالتقويم

ة قدرة المتعلم على نقد وتبرير األفكار بالنسب).414

م يصنف هذا الهدف وفقا لتصنيف بلو( لهدف معين

:في مستوى

aالفهمbلتحليل

cالتركيبdالتقويم

80على العدد 400أن يجد الطالب ناتج قسمة .416

وىباستخدام القسمة المطولة ، الهدف السابق مست

:

aالتطبيقb التحليل

c التركيبdالفهم

:اعداالهدف السلوكي الجيد يفيد في تحقيق اآلتي م.417

a تنظيم مجرى الدرسbويم اختيار أساليب التق

cل اختيار الطرق والوسائd زيادة نسبة مشاركه

المتعلمين

ن االهتم.418
ٕ
ام وفقا للتصنيف األهداف الوجدانية فا

:بالقيمة ومواصلة البحث عنها يندرج تح  مستوى

a تفضيل القيمةb تجسيد القيمة

c قبول القيمةdااللتزام بالقيمة

أن يتقن الطالب مهارات البحث العلمي.419

:ما الخط  في صياغة الهدف السلوكي السابق

aج في الهدف أكثر من نات
تعلم

b استخدام فعل غير
قابل للقياس

c يصف الهدف عملية

هاالتعلم بدال من نتائج
d الهدف بعيد المدى

واليمكن تحقيقه في

حصة واحدة
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األهداف 

ا لتصنيف بلوم يصبح المتعلم قادرا عل.420 ى جمع وفق 

ن عناصر لبناء نظام متكامل أو وحدة جديدة فينتقل م

:عند مستوى( إدارة الجزئيات إلى إدارة الكليات)

aالفهمbالتذكر

cالتقويمdالتركيب

ي تطبيق مفاهيم الجملة الفعلية ف) الهدف العام .421

اي األهداف الخاصة األتية اشتق  من( مواقف جديده 

:الهدف السابق

a أن يعرب الطالب
الفاعل أعراب صحيح

bأن يفهم الطالب بين
الفعل والفاعل

c أن يتذكر الطالب

األركان األساسية 

للجملة الفعلية

d أن يعرف الطالب

حاالفاعل تعريفا صحي

تؤكد النما ج المعرفية في التعلم على ضرورة .422

التركيز على ؟

aدةتكوين سلوكيات جديb الفهم ووضوح
المعنى 

cالتدريب والخبرةdالتكرار والتعزيز

قرأ المعلم قصة لطالبه وأراد أن يطور من مستوى.423

لى التركيب لديهم فما اإلجراء المناسب الذي يساعده ع

: لك

a أن يكتب الطالب
القصة بعد سماعها

b أن يكتب الطالب
القصة ب سلوبه 

الخاص

c أن يجعل الطالب

يذكرون نهاية للقصة

غير التي  كرها

d أن يلخص الطالب

ا القصة ويذكر عناصره

مما يلي ليس من األهداف العامة للتعليم في .424

:المملكة العربية السعودية

a رفع مستوى الصحة
النفسية

bت كيد كرامة الفرد

c العناية بالمتقدمين

دراسيا واالكتفاء بهم
dتزويد الطالب بالقدر

المناسب من 

المعلومات الثقافية
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التعليم االلكتروني 

الرخصة المهنية تربوي 



جابةاالستعلىيقومالذيااللكترونيالتعلمنوع.425

تهشخصيمنالتحققويلزم،المتعلممنالمباشرة

:النوعهذاعلىيطلقتقدمهلمتابعةفرصويوفر

aمدمجbمتزامن

cغير متزامنdاتي 

التعلم اإللكتروني 

و صمم معلم أربع فيديوهات تعليمية، كل فيدي.426

تى ينتهي متبوع باختبار قصير ينقله للمرحلة التالية، ح

الطالب بالحصول على أربعين درجة في حال أكمل 

.  المهمة بشكل صحيح

:هذا النوع من التعليم االلكتروني يسمى

aالموجه من المعلمbالمتزامن

cالغير متزامنdالمدمج

يقسم معلم مادته التدريسية إلى أجزاء تمثل.427

مهمات ال ينتقل الطالب من مهمة إلى أخرى حتى 

:يتقن سابقتها يعرف هذا النوع من التعلم 

a االستكشافيbالمدمج

cالمبرمجdي المعنى 

المنهجمحتوياتبتقسيم(خالد)المعلمقام.428

تفاعليةبرمجياتلهاصممصغيرةوحداتإلى

الكترونيةصفحاتشكلعلىتوضعالكترونية

لبالطايتفاعلبحيثبعضمعومترابطةمتتابعة

منلهتقدمهماحسبالمنهجصفحاتمع

دةللوحينتقلبنجاحاإلجابةوعندوخبراتمعلومات

:تسمىاالستراتيجيةهذهتليهاالتي

a التعليم المدمجbالوحدات الدراسية

cالمخرجات التعليميةdالتعليم المبرمج

موقعإلنشاءبالتخطيططالبهمعلمكلف.429

عنجدوىدراسةإعدادمعالتمور،لبيعإلكتروني

بالطاللدىوينمييعززالسابقالنشاطالمشروع،

:مهارات

aيالتسويق اإللكترونbبرمجه الحاسب

cجمع البياناتdتصميم موقع

ثاني كلف معلم الحاسب اآللي طلبته في الصف ال.430
هم على الثانوي بتعبئة سيرة  اتية الكترونية كما درب
وزارة كيفية تعبئة وظيفة على الموقع االلكتروني ل

الخدمة المدنية 
فذها أي اآلتي يمثل الهدف الرئيسي ل نشطة التي ن

:المعلم مع طلبته 

a تعزيز شعور الطلبة

بفائدة تعلمهم 

وارتباطه بالحياة

b تحسين مهارة

الطلبة في الطباعة

باللغة العربية

cرفع مستوى الطلبة

يةوتفضيالتهم المهن
d تزويد الطلبة

بمعلومات حول 

المهن الوظيفية 

المتاحة 

الذي يحول WebQestالجزء من الرحالت المعرفية .431

محتوى الدروس الى مجموعه من االسئلة المتدرجة 

:هو

a االجراءاتb التقويم

c المصادرdالمهام

،دجيتنظيم اتتعليميةبوحداتالطالبتزويد.432

ااهدافولها منباالنتقالللطالبيسمحوالسابق 

مستوىالىيصلانالىألخرىتعليميةوحدة

:تسمىاالستراتيجيةهذه،المطلوباالتقان

a التعليم المبرمجb المحاضرة

c التعليم المدمجdاالستنباط

مسجلهالدروسعليهرفع الكترونيموقع.433

خلهيدااللكترونيبالبريدومدعمةوالصورةبالصوت

عمالتفاعلمنليتمكنواخاصةمروربكلمةالطالب

الموقعهذايصنفما االمعلممعوالتواصلالمواد

االلكتروني؟

aتعليم غير متزامنbتعلم غير متزامن

c تعليم متزامنdتعلم متزامن
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التعلـــــــم اإللكتروني 

دمي جميع ما يلي من المبادئ األخالقية بين مستخ.437

:  اإلنترن  ما عدا

a مراعاة حقوق النشر

والت ليف 
b االبتعاد عن التزوير

والخداع

c مراعاة العادات

والتقاليد 
d التعريف بالنفس

ا  ا واضح  تعريف 

ا  وصريح 

نمو ج تقني يتم من خالله توفير التقنيات .435

الحاسوبية لجلب الملفات في أي وق  للطالب 

:باستخدام مختلف األجهزة يمثل هذا النمو ج 

a الواقع المعززbالكتب التفاعلية

c المدونات التعليميةdالحوسبة السحابية

:أي البرامج التالية يستخدم لقواعد البيانات.436

a الووردbاالكسل

cاالكسسd البوربوين

انسجاما  مع التوجيهات التربوية نحو استخدام.438

مين التقويم البديل اإللكتروني، درب حمزة زمالءه المعل

عند على فنيات تصميم العروض التقديمية والمدونات

:تقويم الطالب، فزودهم بإجراءات كلها صحيحة ما عدا

aة صياغة معايير أكاديمي
ءوتقنية لتقويم األدا

bم االعتماد على التقوي
المباشر والضمني 

ل داء 

c تقويم عينات األداء

خالل الفصل الدراسي
d التركيز على أداءات

تتطلب إنشاء 

االستجابات

علم يقصد بالتعلم اإللكتروني المتزامن،  لك الت.440

:الذي يحتاج إلى

a معلم يتقن استخدام
ي البريد اإللكتروني ف
التواصل مع طالبه

bتوفير دعم فني على
مدار الساعة لمواجهة 

المشكالت التقنية
الطارئة

c طالب متمكن في

مهارات الحاسب اآللي 

  وفي استخدام اإلنترن

d تواصل الطالب

والمعلم مع بعضهما 

ر في الوق  نفسه عب

اإلنترن 

لضمان استمرارية استخدام التقنية بطريقة .441

:اخالقية مما يجب تفعيله 

a مخالفي القوانين
ومالحقتهم قضائيا 

bة تطبيق عقوبات رادع
المنتهك القانون 

االخالقي

c مراقبة المحتوى

والمنشور في تعليم

بشكل عام

dي تنمية التحكم الذات

واالنضباط االخالقي

مجموعة من األنشطة يقوم بها معلم و مجموعه .439

من الطالب تفصل بينهم حواجز مكانية ولكنهم 

:يعلمون معا في الوق  نفسه تسمى

a الفيديو التفاعليb المقرر اإللكتروني

cالصف االفتراضيd المؤتمرات

المسموعة

اعلي أحد بيئات التقنية إلنشاء محتوى تعليمي تف.434

م يمكن نشره في االنترن  ضمن أنظمة إدارة التعلي

:  ويمكن نشره ضمن األقراص المدمجة والمشغالت 

a المفضالتb الدروب بكس

c الكورس البdتويتر
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فويهدالتدريس،أثناءيحدثمنظممنهجيتقويم.444

أجلمنراجعةبتغذيةوالطالبالمعلمتزويدإلى

يانوبمسارها،وتصحيحالتعليمية،العمليةتحسين

.دةالمنشوالتعليميةاألهدافنحوالطالبتقدممدى

aالتشخيصيbالتكويني

cالختاميdالمحكي

قف المعايير التي يتم في ضوئها الحكم على الموا.448

:أو السلوك 

aالمهاراتbاألفكار

cالتعميماتdيم
ِ
الق

:ماعدااألتيةاألغراضالبنائيالتقويميحقق.442

a توجيه تعلم الطالبbتحسين أداء الطالب

c تعزيز التعلم لدى

الطالب
d اتخا  القرار بنتائج

الطالب

الذيالمهاريالجانبتقويمالمعلميريدعندما.448

.ممالمصالتعليميالبرنامجخاللمنالطالباكتسبه

سيستخدم؟اآلتيةاالختباراتمنف ي

aاألداءbاالتجاه

cالشفهيةdالتحصيلية التعبيرمعلميقومالدراسيالعامنهايةفي.443

المقاالتكتابةفيالطالبأحرزهالذيالتقدم

:باستخداموالقصص

aاالختبار التحريريbقائمة الشطب

cملف اإلنجازdاختبار األداء

يرغب معلم األحياء الت كد من أن كل طالب يؤدي .449

تجهيز المجهر تجهيزا  صحيحا  

:ما أنسب طريقة لتقويم الطالب في هذا الموقف 

a سجل وصف سير
التعلم 

b السجل القصصي

c إحصاء السلوكd قوائم الرصد

لمهاراتطالبهامتالكتقويمالمعلمأرادإ ا.445

دقةراألكثاألداةفإنه،الكريمالقرآنوالتجويدالتالوة

:هياستخدامهايمكنالتي

a سلم التقديرb االختبار الكتابي

cالسجل القصصيd سجل وصف سير

التعلم

مدىتحددالتيالمقننةاالختباراتمنسلسلة.450

مهاراتأوسلوكاكتسابأوللتعلمالفردقابلية

:معينة

aاالختبارات المعياريةbليةاالختبارات التحصي

c اختبارات الميولdاختبارات االستعداد

ةأهميعلىخالدل ستا التربويالمشرفيؤكد.446

همتقدممستوىحولالراجعةبالتغذيةالطالبتزويد

الوحدةتعلمهمأثناءوالمفاهيمالمهاراتإتقانفي

ديمتقعلىيساعداآلتيةالتقويمأنواعأي.الدراسية

؟المطلوبةالراجعةالتغذية

aالتشخيصيbالتكويني

c الختاميdالقبلي

تشخيصياختبارتحديدفيالمعلميرغبعندما.451

:فإنهتحريري

a يتحدى الطالب في
اختبار معارفهم

bية يوضح الفروق الفرد
بينهم

c يقدم معلومات عن

إنجازاتهم السابقة 

وإمكاناتهم الحالية

d يحدد نقاط القوة

والضعف لدى 

الطالب وحاجاتهم 

التعليمية 

يرغب معلم األحياء الت كد من أن كل طالب يؤدي .447

تجهيز المجهر تجهيزا  صحيحا  

:ما أنسب طريقة لتقويم الطالب في هذا الموقف 

a سجل وصف سير
التعلم 

b السجل القصصي

c إحصاء السلوكd قوائم الرصد

:التقويمعنالصحيحةالعبارة،452

a يستخدم التقويم
لمعرفة اخطاء 

الطالب

bي التقويم هو تشخيص
وعالجي وبنائي

cافضل انواع التقويم

الذي يقيس اتجاهات 

وميول الطالب

d التقويم يكون في

نهاية العملية 

التعليمية
المعلمعرضجديدة،أدائيةمهمةإعطائهمقبل.453

التيوالجيدةالرديئةاألعمالمنمجموعةطالبهعلى

بينالتمييزمنهموطلبسابقون،طالببهاقام

مساعدةإلىاإلجراءهذايهدف.والرديءالجيدالعمل

:استيعابعلىالطالب

aاألنشطة التعليميةbاألهداف التعليمية

c أساليب التغذية

الراجعة
dمحكات األداء
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ي فليتشاركونيسعى مجموعة فرق من المعلمين .454

تكوين فرق عمل تشارك منتظمة وتحقيق األهداف 

علىيطلق.الرؤيةالمنشودة في المدرسة بما يخدم 

:هذه الفرق 

a التدريب المهنيbالمجتمع المهني

c المساندة المهنيةdالتربية المهنية

قدرة المعلم على المالحظة، و التحليل، و الحكم."455

على أدائه باستخدام معايير واضحة، ثم وضع خطة 

:هذا تعريف له." لتحسين و تطوير أدائه

aالقياس الذاتيbالتقويم الذاتي

cالتطوير الذاتيdالمراجعة الذاتية

: ابرز معوقات التعاون بين المعلمين .462

aقلة التشجيع المادي
المقدم لهم

b كثرة األعباء على
المعلم

cالمبالغة في االحساس

باالستقاللية لدى 

بعض المعلمين

dالشعور بعدم الفائدة

ة من الخبرات المتبادل

بين بعضهم

حضر المعلم دورة تدريبية في تخطيط الدروس .461

:  وإدارة الصف يعد التطوير المهني هذا في أي مجال 

aالمهارات العامةbالمهارات المهنية

cالمعرفة التخصصيةdالمهارات الخاصة

التيالتقويماداةاستخدامعلىالمعلميواظب.458

يالتالمختصرةاألوصافمنسلسلةعلىتشتمل

:االداةهذهتسمىالطالباداءمستوىتبين

a سجل التعلمbقائمة الشطب

c السجل القصصيdيسلم التقدير اللفظ

اعليهتقومالتيالرئيسيةاألسسمنتعتبر.457

:التربويالتقويمعملية

a مقارنة الوسائل
بالنتائج

b مقارنة النتائج
باألهداف

c معرفة مدى مرونة

المنهج
d معرفة مدى المركزية

في وضع المنهج

:التقويمعنالصحيحةالعبارة.459

a يستخدم التقويم
لمعرفة اخطاء 

الطالب

bي التقويم هو تشخيص
وعالجي وبنائي

cافضل انواع التقويم

الذي يقيس اتجاهات 

وميول الطالب

d التقويم يكون في

نهاية العملية 

التعليمية

الوزنتحديدخاللهامنيجريالتيالتقويمأداة.463

راتمؤشإلىمستوىكليترجممستوىلكلالنسبي

:المطلوباألداءعنسابقةصورةتعطيآداء

a قائمة الشطبb سجل وصف سير
التعلم 

cيسلم التقدير اللفظdسلم التقدير العددي

دورص،مادتهفياختبارالطالبهاألحياءمعلمقدم.465

ضوءفيالدرجاتعلىحكمثم،طالبكلدرجة

طالبكلورقةعلىوكتب،الوزارةمنالمحددالمعيار

بهقامما.الدراسيمستواهمنتعززالتيالوسائل

:هوالمعلم

aتقويم تربويbقياس تربوي

cمقارنة تربويةdمراجعة تربوية

صورةفينتائجهتصلحالتاليةالتقويمأنواعمنأي.460

:التعليميالموقفتطويربش نقرارالتخا تقريرية

aالمبدئيbالبنائي

cالتشخيصيdالنهائي

يذتنفعندالمعلميرصدهاالسلوكياتمنقائمة.466

؟التعليميةللمهارةالطالب

aالسجل القصصيb قوائم الرصد

c سجل وصف سير

التعلم 
d سلم التقدير

االختباراتنهايةبعدالرياضياتمعلميقوم.464

فيالمملكةطالبأداءمتوسطبمقارنةالفصلية

لمالتيالتعلمأهدافيحددثمالوطنيةاالختبارات

:المعلمأنإلىيشيرهذاتحقيقهاالطالبيستطع

a يهتم باالطالع على
نتائج طالبه في 

االختبارات الوطنية

b يدرس الطالب من
أجل النجاح في 

االختبارات الوطنية

c يعتمد على التقويم

الخارجي للحكم على 

جودة التعلم لدى 

طالبه

d يراعي عند وضعه

ة ل سئلة االختباري

موافقتها مع 

االختبارات الوطنية

هالتقويمدقيقاوصفاالمنجزةاألعمالتصفآداة.456

العملتجويدبهدفلمعالجتهااألخطاءرصدثم

:هيوتطويره

a ساللم الرصدb التقارير الدورية

c ملفات اإلنجازdقائمة الشطب
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التقويممحكاتفيطالببإشراكالمعلمقام.467

الفرصةلهمجعلثمأعمالهمعلىتطبيقهابغرض

ماقام،المحكاتلهذهتحقيقهمحولأحكامإصدارعلى

:أسلوبضمنيدخلالمعلمبه

aالتقويم الذاتيbالتقويم بالتواصل

c تقويم األقرانdالتقويم المحكي

المعلمةتزودالمشروعاتبتنفيذالبدءقبل.468

تمستويايوضحتقديربسلمطالباتها(صالحة)

معاييردرجاتمنيقابلهاوماالمختلفةاألداء

:إلىيؤديأنالممارسةلهذهيتوقع،التصحيح

a انخفاض مصداقية
التصحيح بسبب 

المعرفة المسبقة 
والدرجات بالعايير

b  زيادة مقدار الوق
الالزم إلنجاز 
المشروعات 

c شعور الطالبة

اع نتيجة ارتفباالحباط

معايير التصحيح

dارتفاع مستوى جودة

المشروعات ودرجة 

تقيدها بالمعايير 

الموضوعية

تقويم قبل مرحلة التعريف بالمهارة الهدف منه.469
تحديد خبرات الطالب ومدى استعدادهم

فه تقويم يكون أثناء مرحلة التدريب على المهارة وهد-2
رق تعزيز تعليم المهارة وتعلمها وحل المشكالت بالط

المناسبة

تقويم بعد مرحلة ممارسة المهارة وهدفه معرفة -3
مدى اكتساب التالميذ للمهارة 

:أنواع التقويم على التوالي

a عالجي -انتقائي-
ختامي

b بنائي -تشخيصي–
نهائي

c عملي -شفهي-

تحريري
d موضوعي -قبلي–

تكويني

ابةكتالطالبمنالمعلميطلبحصةكلنهايةفي.470

فيمهاورأيهمفيها،تعلموهمااهمعنسطرين

مايعدما اواجهوهاالتيالصعوباتوأبرزتعلموه،

:المعلمبهقام

a نوعا من االستقصاءb مساعدا لهم على
تحمل المسؤولية 

cاسترجاعا لمعلوماتهم

السابقة 
dي تطويرا للت مل الذات

لديهم 

انيابيرسماالمعلميستخدمالتقويمتقاريرفي.476

طالبدرجاتمتوسطإلىطالبكلدرجاتكليظهر

المعلم؟استخدمهاالقياسفيمرجعيةأي.الفصل

aاتية bأدائية

cمعياريةdمحكية

ا.472 أستخدامنحوالتربويهتوجيهاتمعانسجام 

مينالمعلزمالءهاحمددربالبديلااللكترونيالتقويم

عندوالمدوناتالتقديميةالعروضتصميمفنياتعلى

:عداصحيحةكلهاباجراءاتفزودهمالطالبتقويم

aصياغة معايير -أ
اكاديمية وتقنية 
لتقويم اآلراء 

b التركيز على اداءات
تتطلب انشاء 

استجابات 

cم االعتماد على التقوي

المباشر والضمني 

لالداء

d تقويم عينات من

االداء خالل الفصل 

الدراسي

:اختبارات،الذكاءنسبةاختباراتتعد.478

aاتية المرجع bمعيارية المرجع

cمحكية المرجعdمبنية على المنهج

دقخارجيةأسسهناكالتعلمنواتجعلىللحكم.473

:األسسهذهتسمىما اكيفيةأوكميةتكون

aمستوياتbمعلومات

cمحكاتdمعايير

إلىالبياناتجمعأدواتحسبالتقويميصنف.471

:تقويم

aكمي ، نوعيbقلبي بعدي

cموضوعي ،  اتيdتكويني ، شخصي

مبدعالمستجدالمعلمالتربويالمشرفينصح.474

همت مالتوتوظيفأعمالهماختيارفيالطالبمشاركة

نمالدراسيتقدمهموإبرازاألداءتحسينفيالذاتية

:توظيفخالل

aالمشروعاتbالمدونات

cملف اإلنجازdةاألسئلة الموضوعي

بغييناألمورألولياءالمعلميرسلهاالتيالتقارير.479

:تكونأن

aبارتتابعية بعد كل اخت  .b منتظمة لدعم تعلم
الطالب

c مختصة بالطالب

منخفضي التحصيل
d لحظية عند إخفاق

الطالب في إتقان 

المهارات

فيآرائهميبدواأنطالبكمنتطلبعندما.475

:علىقدراتهميقيس لكفإنلهممعطاةقصيدة

a التركيبb التقويم

cالتحليلdالتطبيق

:تعتبر(ضعيف-جيد-ممتاز)تقويمطريقة.477

a قوائم الرصدb ساللم التقدير

c السجل القصصيdوصف سير التعلم
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انيا  بيرسما  المعلميستخدمالتقويمتقاريرفي.480

درجاتمتوسطالىطالبكلدرجاتنسبةيظهر

استخدمهاالقياسفيمرجعيهف ي،الفصلطالب

:المعلم

aاتية bادائية

cمعياريةdمحكية

ادائهمتقاريراعدادطريقةلطالبهالمعلمشرح.487

ميلهزأداءعلىبناء  طالبمستوىبتحديدمستعين ا

:التقاريراعدادفييعتمدالمراجعنوعف ي

aاتي المرجع bمحكي المرجع

cقياسي المرجعd معياري المرجع

:المحكمرجعياالختباريعرف.481

a درجة النهاية الصغرى
في االختبار

bتقدير أداء الفرد وفق
مستوى محدد 

مسبقا

c تقدير اداء الفرد

طالبالداءبالنسبة 

آخرين

d محافظة الفرد على

الموقع نفسه 

بالقياس الى 

مجموعته
األنواعف يالمهاريالجانبتقويممعلمأراد.482

:يستخدمالتالية

aاألداءbالشفوية

c االسقاطdالتحريرية

مهاراتلرصدتقييميانمو جاأحمدالمعلمأعد.489

هماخيارينعلىوشمل البدنيةالتربيةفيالطالب

:التقويممنالنوعهذا(يتقنلم-أتقن)

aسلم التقديرbقائمة الشطب

c قياس األداءdالبطاقة التقويمية

فيوالمراجعةالرصدقوائمحمدالمعلميوظف.488

مختبرفيالعلميةللمهاراتالطالبأداءتقويم

:و لكالعلوم

aإمكانية توظيفها في
رصد جميع أنواع 

السلوك

b تقديمها للطالب
معلومات لتحسين 

أدائه

c سهولة إعدادها

وارتباطها بعناصر 

المهمة

d تضمنها مستويات

تحدد جودة األداء

وطالبهمعيتواصلالمعلمتجعلالبرامجاي.491

ماستفساراتهعلىويجيبالمادةجديدفييفيدهم

:معرفياويثريهم

aالفيس بوكbالبالك بورد

cالمدونةd البريد االلكتروني

لخالمنعنهيجابانيمكنالتاليةاألسئلةمناي.490

التشخيصي؟التقويم

a ما ا يجري خالل
الموقف التعليمي ؟؟

bم ما النتائج التي يت
ة التوصل إليها نتيج

تنفيذ الموقف 
التعليمي؟ 

c-يحتاج الى ماالذي

تعديل في الموقف 

التعليمي؟ 

d ما ا لدى المتعلم من

خبرات سابقه؟

علىعديساألنهكبيرةاهميةالتشخيصيللتقويم.485

:تحديد

a المشاكل التي قد
تعيق التعلم الجديد

b عيوب طريقة
التدريس المتبعة

c الوسائل المناسبة

لالستخدام
d نقاط ضعف المقرر

الدراسي

علىللتعرفمناسبهالتقويموسائلافضل.486

هيل فراداالنفعاليةالخصائص

aالمقابالتbاإلختبارات

cاالستباناتdقوائم الشطب

مالتقدالتعبيرمعلميقومالدراسيالعامنهاية.484

والقصصالمقاالتكتابةفيالطالباحرزهالذي

:بإستخدام

a االختبار التحريريb قائمه الشطب

c اختبار األداءdملفات اإلنجاز

ةأهميعلىخالدلالستا التربويالمشرفيؤكد.483

يفتقدمهممستوىحولراجعهبتعذيهالطالبتزويد

الوحدةتعلماثناءالمفاهيموالمهاراتاتقان

يمتقدعلىيساعداالتيةالتقويمانواعايالدراسية

:المطلوبةالراجعةالتغذية

aالتشخيصيb-التكويني

cالنهائيdالقبل

ينبالتواصلبهايكوني تيمماوسيلةأفضلما.493

الطالب؟تقويمنتائجحولاألموروأولياءالمعلم

a رسائل مجموعة
(الواتس آب)

b التقارير الدورية
والفصلية

c االتصال الهاتفي

المباشر
dاجتماع مجلس اآلباء

:عداماالبديلالتقويمأدواتمني تيماجميع.492

a تقويم األقرانbةالمقابالت الشخصي

c السجالت التراكميةdليةاالختبارات التحصي
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استخدم المعلم ألحد الطالب ما يلي من أساليب.494

:  التقويم المرجعية 

تمكن من المفاهيم األساسية ألهداف الدرس/ األول 

ها لم يتعلم بعض المهارات األساسية التي تضمنت

األهداف

حقق تقدما أعلى مما كان يتوقعه المعلم/الثاني

لم يحقق تقدما عن مستواه السابق

أعلى بكثير من معدل الصف/الثالث 

.أدنى من معدل الصف

aمحكي ، معياري ،  اتيbمعياري ،  اتي ، محكي

cاتي ، معياري ، محكي dمحكي ،  اتي ، معياري

الطالبمنالمعلميطلبحصةكلنهايةفي.495

افيمهورأيهمفيها،تعلموهمااهمعنسطرينكتابة

مايعدما اواجهوهاالتيالصعوباتوأبرزتعلموه،

:المعلمبهقام

a نوعا من االستقصاءb مساعدا لهم على
تحمل المسؤولية 

cاسترجاعا لمعلوماتهم

السابقة 
dي تطويرا للت مل الذات

لديهم 
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االختبـــــــــــــــــــــارات

الرخصة المهنية تربوي 



: المالحظة

ك أسلوب علمي في جمع المعلومات المتعلقة بسلوك محدد أو ظاهرة محددة، تستخدم في وصف سهلو

.األفراد في مواقف طبيعية كغرفة الصف

: مقاييس التقدير

لمالحهظ تعتبر قهوائم التقهدير مهن أسهاليب التقيهيم غيهر المقننهة، يهتم فيهها جمهع المعلومهات عهن السهلوك ا

.وفق تقدير من قبل الفاحص للسلوك

: االختبارات معيارية المرجع

وتطهويره هي التي تقارن أداء الفرد ب داء األفهراد االخهرين  وي الخصهائص المماثلهة الهذين تهم تقنهين االختبهار

.عليهم

:ومن أكثر االختبارات معيارية المرجع استخداما

اختبارات الذكاء الفردية المقننة-1

مقاييس السلوك التكيفي-2

االختبارات التحصيلية-3

من أدوات القياس غير المقننة المقابلة، 

حيث يتم بواسطتها جمع معلومات عن سلوك محدد

أوأسرتهوتجرا بين طرفين األول المعلم أو المرشد والثاني الطفل 

:أنواع االختبارات المقننة

.اختبارات االستعداد-1

.اختبارات التحصيل-2

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
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االختبـــــــــــــــــــــارات

لى االختبار الذي يكون تفسير درجته باالعتماد ع.496

:درجات المجموعة التي تقدم  له هو اختبار 

aمحكي المرجعbمعياري المرجع

cفردي المرجعdتطبيقي المرجع

:ليس من طرق حساب ثبات االختبار .503

aالنصفيةالتجزئهbاعادة االختبار

cالصور متكافئةdاالتساق الداخلي

:من جوانب قوة االختبارات الموضوعية.497

a شموليتها ألجزاء
المقرر

b  إعدادها يتطلب وق
قصير

c قياسها ل هداف

الوجدانية
d اتاحتها للطالب

للتعبير عن افكاره

تصحيح أعمال الطالب بموضوعية ودقة من .498

المهام الرئيسية يجب  أن يتقنها المعلمون ،  تعني

:هذه الموضوعية وهي 

a وجود أهداف محدودة
يسعى المقياس 

لقياسها

b عدم اختالف
ير المصححين عند تقد

الدرجة 

c عدم وجود مفردات

تقيس ظاهرة أخرى
d ارتباط مفردات

المقياس مع بعضها

عند طرح األسئلة الصفية على الطالب بهدف .499

:استثارة تفكيرهم ينبغي على المعلم أن يركز على

aة أن يكون للسؤال إجاب
واحدة صحيحة

b أن يطرح السؤال
بلغة صحيحة 

وسليمة

cتي األسئلة المباشرة ال

تبحث عن حقائق 

محددة

d األسئلة المفتوحة

ابة التي ال تبحث عن إج

محددة

قية يمكن ألولياء أمور الطالب معرفة النتائج الحقي.501

:والتقارير الدورية ألوالدهم من خالل نظام 

aفارسbنور

cتواصلdعين

يفيد عمل نمو ج مواصفات االختبار بشكل . 500

:أساسي في

aةاختيار نوعية األسئلb ترتيب وتنظيم
األسئلة

c نتصميم اختبار متوازdة تحديد النقاط المهم

في المحتوى

:إبراز الفروق الفردية بين الطالب هو .507

aالثباتbالصدق

c الموضوعيةd التمييز

عندما قرأ المشرف أسئلة االختبار التي أعدها .504

المعلم وجد انها متنوعة وتتفاوت بين الموضوعية

ات والمقالية القصيرة اال انها كان  تركز على موضوع

دون أخرى، وهذا ما عده المشرف عامال سلبيا في 

:ما النصيحة التي يجب توجيهها للمعلم . االختبار

a بناء جدول مواصفات
لالختبار

b زيادة عدد األسئلة
لتشمل كامل المقرر

c توزيع األسئلة

بالتساوي بين 

الموضوعات

d يضع سؤال عن كل

هدف من األهداف 

السلوكية 

قدم  المدرسة الثانوية اختبارا  موحدا  للطالب.505

ل وبعد تصحيحه لوحظ تفاوت تقدير معلمي الفصو

:لدرجات الطالب مما يعني ان هذا االختبار يفتقر الى

aالصدقbالشمولية

c الثباتdالموضوعية

ار معلم اجرى اختبار ووضع اختبار مماثل له ، االختب.506

:يمثل اي نوع من انواع الصدق 

aتالزميbعيني

cتنبئيdعاملي

تمثيل فقرات االختبار للمجال المعرفي المراد .509

:قياسه تمثيال جيدا يعد مؤشرا على صدق

aالمحتوىbالمفهوم

cالمحكdالبناء

ذ على األسئلة األكثر مناسبة لتقويم قدرة التلمي.502

:التعبير الكتابي هي 

a الصواب والخطbالمقال

cالمزاوجةdاالختيار من متعدد

يفيد عمل نمو ج مواصفات االختبار بشكل .508

:أساسي في

aةاختيار نوعية األسئلb ترتيب وتنظيم
األسئلة

c نتصميم اختبار متوازdة تحديد النقاط المهم

في المحتوى
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صفة أساسية من صفات أداة التقويم الجيدة، .510

، وخلوها من الخط اإلختبارعليها تتوقف دقة نتائج 

وترتبط بعدم توقف عالمة الطالب على من يصحح

:تلك الصفة تعرف ب. ورقته

aالموضوعيةbالثبات

cالصدقdالشمول

ن طبق المعلم اختبارا أعده على طالبه وللتحقق م.511

صدقه قام بتطبيق نسخة سابقة من االختبارات

:الدولية لنفس الصف ف ي أنواع الصدق هذا 

aالعامليbالتنبئي

cالتالزميdالعيني

طههرح معلههم العلههوم علههى الطههالب بعههد فراغههه مههن .513

: اآلتهيالسؤال( التركيب الكيميائي للماء)شرح موضوع 

مهها العناصههر التههي يتكههون منههها المههاء؟  ان هههذا السههؤال 

:يعد من نوع 

a أسئلة التهيئة
الحاضرة

b األسئلة
االستكشافية

cاألسئلة الحواريةd أسئلة المتابعة

تخدم للت كد من استقرار نتائج االختبار وثباتها نس.512

:كل ما يلي ما عدا

aالتجزئة النصفيةbالصور المتكافئة

cإعادة االختبارdةالصور غير المتكافئ

وره اي أنواع التقويم التالية تصاغ نتائجه في ص.518

:قرار بش ن تطور الموقف التعليميإلتخا تقريرية 

aالمبدئيbالبنائي

cالتشخيصيdالنهائي

: تبعا لعملية األدوات والمقاييس التربوية.520

ة يقصهههد بمهههدى اسهههتقرار نتهههائج التقهههويم فهههي حالهههة إعهههاد

تههين التقههويم علههى نفههس المجموعههة فههي فتههرتين مختلف

:وفي نفس الظروف

aالصدقbالثبات

cالموضوعيةdالتميز

طلب المعلم من طالبه البحث عن معلومات عن .517

طريق اإلنترن  في المنزل مع معرفته المسبقة أن
هذا الفعل . بعضهم ال تتوفر لديهم هذه اإلمكانات

:يدل على عدم

aالموضوعيةbالعدالة

cالصدقdالثبات

اي مهههن المعهههايير التاليهههة يرجهههع اليهههها لتحديهههد الهههوزن.519

النسههههبي عنههههد اعههههداد جههههدول المواصههههفات لالختبهههههارات 

التحصيلية؛

aزمن االختبارbنوع اسئلة االختبار

cاهمية الموضوعdعدد اسئلة االختبار

ر اي من العوامهل االتيهة اهميهه لتحديهد وقه  االنتظها.514

:المناسب بعد طرح سؤال شفهي على الطلبة

a عدد الطلبة الذين
رفعوا ايديهم مباشرة

بعد طرح السؤال

bة مستوى الفة الطلب
نة بالمفاهيم المتضم

في السؤال

cمقدار وق  -ج

المخصص للموضوع 

التعليمي المستهدف

d المستوى المعرفي

الذي يقع ضمنه 

إ ا وضع معلم اختبار ووضع اختبار مماثل له أي .522السؤال المطروح

:  مأنواع الصدق الذي يمثله االختبار الذي وضعه المعل

aالصدق العامليbصدق المحتوى

cالصدق التالزميd صدق التكوين

:مايليعندما اريد تطبيق اختبار فإنني اراعي .516

a تضمينه تعليمات
دقيقة وواضحة

bذ عدم السماح للتالمي
بطرح اسئلة  

واستفسارات خالل 
التطبيق

c  اال يكون هناك وق

محدد لتطبيقه
dدا ان يتوفر مراقبا  واح

تالميذ5لكل 

أي أنواع الصدق اآلتية يناسب بدرجة كبيرة .521

:االختبارات التحصيلية 

aالمحتوىbالمحك

c (  التطابقي) التالزميd جميع ما سبق

أظههههرت نتهههائج إحههههدى الدراسهههات ان درجهههات اختبههههار .515

المعلمههههين مرتبطههههة بشههههكل كبيههههر بالمعههههدل الجههههامعي

اي أنواع الصدق تدعمه هذه النتائج؟ . للمختبرين

aصدق المحكbصدق المحتوى

cالصدق التنبؤيdعلوم طبق معلم  اختبارا تحصيليا جديدا في ماده ال.523الصدق العاملي

ن وللتحقق من صدقه قام بتطبيق نسخه سابقه م

انواع االختبارات الدولية في العلوم لنفس الصف ف ي

:الصدق هذا 

aالتنبؤيbالمفهوم

cالتالزميdالمحتوى
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لطالب أي من أساليب التقويم النفسي الذي يتيح ل.524

:التعبير عما في نفسه بطريقة غير مباشرة 

aاالستبصارbاإلسقاط

cالتنبؤdالمقابلة

أي مما ي تي ليس من أنواع الصدق المحكي في .525

.االختبارات التحصيلية

aالصدق التالزميbالصدق التنبؤي

c التطابقيالصدقdالصدق المفهومي

إضاءة 

:الصدق المحكي

ك إلى أي حد كان  نتائج االختبار تتوافق مع نتائج مح

.معروف ومعتبر لنفس المجموعة من الطالب
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: الصدق الظاهري-1

ر مههن يمكههن حسههاب الصههدق الظههاهري لالختبههار عههن طريههق التحليههل المبههدئي لفقراتههه بواسههطة عههدد كبيهه

مل تكرارات ثم يقوم الباحث بع. المحكمين لتحديد ما إ ا كان  هذه الفقرات تتعلق بالجانب الذي تقيسه

استجابات هذه المجموعة من المحكمين ويختار الفقرات التي اتفق عليها

:صدق المحتوى-2

.يبين ما إ ا كان  مفردات االختبار تمثل المجال الذي وضع االختبار لقياسه

ينهة ويجب أن نضع في اعتبارنا درجة مناسبة نوع المفردات لقياس مها وضهع  لقياسهه ودرجهة شهمول ع

.المفردات والطريقة التي تقاس بها محتويات مجال االختبار 

:التطابقىالصدق -3

( المههراد حسههاب صههدقه ) وفههي هههذه الطريقههة بحسههاب مههدى اتفههاق درجههات األفههراد علههى االختبههار الجديههد 

ها ودرجههاتهم علههى اختبههار آخههر سههبق حسههاب صههدقه وثباتههه ويقههيس نفههس جوانههب السههلوك التههي يقيسهه

.االختبار الجديد

:الصدق التالزمي-4

يههتم حسههاب معامههل الصههدق فههي هههذه الطريقههة بمعامههل االرتبههاط بههين درجههات األفههراد علههى االختبههارات 

داء بشههرط أن تكههون درجههات أ. ودرجههاتهم فههي األداء الفعلههي فههي جوانههب السههلوك التههي يقيسههها االختبههار 

.األفراد الفعلية قد تم جمعها وق  إجراء االختبار أو قبلها

: الصدق التنبؤي-5

داء يتم حساب معامل الصدق في هذه الطريقة بمعامل االرتبهاط بهين الهدرجات علهى االختبهار ودرجهات األ

ويقهوم حسهاب المعامهل هنها علهى حسهاب. الفعلي ل فهراد كمها يقهاس بطريقهة أخهرى بعهد إجهراء االختبهار

القيمة التنبؤية لالختبار

: صدق التكوين-6

كمها ويمكن حسهابه بتحديهد التهرابط بهين درجهات األفهراد علهى جوانهب االختبهار وبهين مفههوم ههذه الجوانهب

تحددها النظرية التي تبناها الباحث في أثناء بنائه لهذا االختبار

:العاملىالصدق -7

د مهدى تسمى التحليهل العهاملي الهذي يههدف إلهى تحديهاحصائىالطريقة على طريقة تحليل هذةوتعتمد 

ي ويعاب عليها كثرة عدد معامالت الصدق العهامل. قياس مجموعة اختبارات لبعض العوامل المشتركة

.لالختبار الواحد و لك عندما يتشبع هذا االختبار بعوامل مختلفة

استيعاب= معنى صدق المفهوم -8

طــرق حســـاب الصــــــــــــدق
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التفكــــــــــــــير

الرخصة المهنية تربوي 



التفكـــــــــــــــــــــــــــــــير

د يت مل الطالب تفكيرهم ويراقبون إنجازاتهم عن.526

:تطبيق المعلم استراتيجية

a ما وراء المعرفةbالتفكير العلمي

cتدريس األقرانdالخرائط الذهنية

سئلةتطلق عبارة اسئلة التفكير المتمايز على األ.532

aالسابرةbالتقاربية

cالمتشعبةdالمغلقة

طرح المعلم على طالبه مجموعة من المعلومات، .527

اقية وطلب منهم التفكير فيها قبل التساؤل عن مصد

المحتوى الذي تطرق إليه وإبداء وجهة نظرهم فيه، 

:يسعى المعلم في  لك تنمية مهارة التفكير

aاإلبداعيbما وراء المعرفة

cالعلميdالناقد

فكار أي من المفاهيم اآلتية يصف تقبل المعلم األ.533

ون له الجديدة، واحترام قيم التغيير واحتواء الطالب ليك

:داعما ومطورا ال يقف عند الصغائر 

aالتجديدbالمدارة

cالمرونةdااللتزام

ي تستخدم المعلمة هند اسلوب العصف الذهني ف.528

الق وتشجيعهم على االنطبإستمرارتعليم طالباتها 

بالتفكير والتحرر من القيود او محدودات وتشجع 

ة  ،طالباتها على عدم التردد في توليد االفكار الغريب

ما نوع التفكير المتوقع ؟

aناقدbابداعي

cت مليdتعليمي

دى إ ا كن  تخطط الستثارة التفكير اإلبداعي ل.534

ح الطالب ، فيجب أن تكلف الطالب بنشاطات وتطر

:أسئلة تركز على التفكير 

aالتباعديbالتقاربي

cاالستنباطيdاالستقرائي

طالبه ليروا ظاهرة ( عبدالرحمن ) اخذ المعلم .529

الكسوف ، ثم بعد  لك س لهم عن اسباب الظاهرة 

وطلب منهم كتابة اسبابها ، نوع التفكير الذي 

استخدمه المعلم مع طالبه  ؟ 

aت مليbمنطقي

cعلميdتشعبي

:امن سمات التفكير فوق المعرفي انه ينمو كلم.535

a استخدام الطالب
العمليات المعرفية 
الدنيا او المتوسطة

b تقدم الطالب في
العمر و الخبرة و 
اعماله للعقل 

c اعتماد الطالب على

التفكير المعتاد في

مواجهة المشكالت 

d تصرف الطالب

بصورة متكررة لما 

يقوم به من مهام 

تعليمية
مهارة االستنباط إحدى مهارات التفكير ؟.530

aالعلميbاالبداعي

cالناقدdالمعرفي

ى إ ا كن  تخطط الستثارة التفكير اإلبداعي لد،536

الطالب فيجب أن تكلف الطالب بنشاطات وتطرح

:أسئلة تركز على التفكير 

aالتباعديbالتقاربي

cاالستنباطيdاالستقرائي

: يعبر مصطلح ما وراء المعرفة عن .531

a وعي الفرد ب سلوبه
وطريقه تفكيره 

b وعي الفرد ب سلوب
االخرين 

c قدره الفرد على

التعامل مع المغيرات 
d قدرة الفرد على

استخدام 

كيراستراتيجيات التف

كل مما يلي من مهارات التفكير فوق المعرفي .537

:مهههههههها عدا 

aالتقويمbالتحليل

cالتخطيطdالمراقبة والتحكم
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فية يستخدم المعلم خالد مع طالبه األسئلة الص.538

ئلة اآلتية التي تثير التفكير حول الطاقة البديلة أي األس

يمثل  لك ؟

aة؟ما نوع الطاقة البديلb ما ا تقصد بالطاقة
البديل 

cة أ كر أمثلة علهى الطاقه

البديلة ؟
d ما مجاالت استخدام

الطاقة البديلة في 

المملكة ؟ 

هو عملية عقلية عليا وظيفتها إدارة نشاطات .545

اطاته أو التفكير أو التنظيم والمتابعة ألداء الفرد أو نش

. :سلوكياته أثناء قيامه بحل المشكالت

aيالتفكير االستنباطbي التفكير االستقرائ

cالتفكير المنطقيdفيالتفكير فوق المعر

^  | ^:  قدم المعلم لطالبه الشكل اآلتي .539

ي ثم طلهب مهنهم رسهم اضهافات لتبهرزه بشهكل أوضهح أ

؟ مهارات التفكير اإلبداعي اآلتية تمثل هذا النشاط

aالمرونةbالطالقة

cاألصالةdالتفاصيل

اي العبهههارات االتيهههة يعطهههي مؤشهههرا علهههى ان معلهههم .544

داعي الرياضههيات يسهههم فههي تنميههة مهههارات التفكيههر االبهه

:لدى طالبه 

aيشكل معظم الطالب
اتجاهات ايجابية نحو 

الرياضيات

b يحقق معظم الطالب
متطلبات النجاح في

الرياضيات 

c يفهم معظم الطالب

المسائل الرياضية و

يحلونها 

d يقدم معظم الطالب

طرائق مختلفة لحل 

مسائل الرياضية

راء معلم يدرب زمالئه علهى تطبيهق اسهتراتيجية مها و.540

يق ، المعرفة ، فطلب منهم  كر بعض االساليب للتطب

يههر تلقههى اربههع اجابههات احههداها ليسهه  مههن اسههاليب التفك

:فوق المعرفي 

a اقرأ النص قراءه
صامته عميقه 

b اقرر ما اريد قراءته
بعنايه و ما اريد 

تجاوزه 

c اعيد صياغة االفكار

ب سلوب لفهم م قرأت
d اخمن معاني الكلمات

و العبارات التي ال 

اعرفه

خرج المعلم مع طالبه لمتابعة ظاهرة الخسوف .547

واراد لهم حرية الت مل والتفكير ثم دار نقاشا  حول 

:اسباب الظاهرة ما مهارة التفكير التي استخدمها 

aالتشعبيb المنطقي

cالت مليdالعلمي

عندما يخطط معلهم لتهدريس موضهوع معهين فانهه .548

يراجههع مصههفوفة المههدى والتتههابع الخاصههة بمقههرره كهههي

:يحدد

aالدرس المقررb طرق التدريس
المناسبة

cميول الطالبdالخبرات السابقة

من واالراءقدرة المتعلم على التمييز بين الحقائق .546

:مهارات التفكير

aاالبداعيbالناقد

cاالستدالليdفوق المعرفي

عندما يستخدم المعلم استراتيجية تدريسية .541

ي تشجع الطالب على التمييز بين الحقائق واآلراء ف

:النص المقدم لهم فإنه يهدف إلى تنمية مهارات 

aاالكتشافbالعصف الذهني

cالتفكير الناقدdالتفكير اإلبداعي

ر أي من اإلجراءات اآلتية يحفز بها المعلم االبتكا.542

:عند الطالب

a يتقبل اإلجابات غير
الم لوفة

b يثني على اإلجابات
المنطقية

c يكافئ على اإلجابات

الصحيحة 
d يفضل اإلجابات

ةالمرتبطة بالتقني

هههههي اسههههتراتيجية تدريسههههية تضههههم مجموعههههة مههههن .543

مههههارات التفكيهههر للتحقهههق مهههن الشهههيء ، أو الموضهههوع ، 

ار وتقويمههه باالسههتناد إلههى معههايير معينههة مههن أجههل إصههد

حكههم حهههول قيمهههة الشهههيء ، أو التوصهههل إلهههى اسهههتنتاج أو

: تعميم ، أو قرار تسمى

aالتفكير الناقدbالمتعددةالذكاءات

cاالستنباطdالتفكير اإلبداعي

بعههههد مشههههاهدة طههههالب الفصههههل مسههههرحية ألحمههههد .549

م مههن طالبههه كتابههة آرائههه( زكريهها ) شههوقي طلههب المعلههم 

حول ما شاهدوه على أن يدعموا آرائهم ببرههان ودليهل ، 

:يتطلب هذا الموقف استخدام مهارات 

a تركيب اللغةb الخيال األدبي

cالنقد الموضوعيd اإلبداع الفني

طهههرح المعلهههم مجموعهههه مهههن المعلومهههات وطالهههب .550

ى مههنهم التفكيههر قبههل التسههاؤل عههن مصههداقية المحتههو

الهههذي تطرقههه  اليهههه وابهههداء وجههههة نظهههرهم فهههي  لهههك ، 

:يريسمى المعلم من خالل  لك الى تنمية مهارة التفك

aاالبتكاريbاالبداعي

cالعلميdالناقد
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عمهههل المعلهههم فيصهههل علهههى تطهههوير الهههوعي وتنميهههة .552

المفهاهيم لههدى طالبههه مههن خهالل تنميههة مهههارات مهها وراء 

:المعرفة التي تتمثل في

a تطبيق المعلومات
المترابطة

b استدعاء المعلومات
و الحقائق 

c فهم العالقات بين

المعلومات و تحليلها
d الت مل و المراقبة

ول الذاتية و التفكير ح

التفكير

الهههذهني فهههي تسهههتخدم المعلمهههة اسهههلوب العصهههف .551

الق علههى االنطههباسههتمرار وتشههجيعهم تعلههيم طالباتههها 

بهههالتفكير و التحهههرر مهههن أي قيهههود أو محهههدودات وتشهههجع 

نهوع طالباتها على عهدم التهردد فهي توليهد افكهار غريبهه مها

التفكير المتوقع ان تسع المعلمة في تطويره؟

aالناقدbاالبداعي

cالت مليdالتعليمي

معلهههم طلههههب مهههن طالبههههه حهههل مشههههكلة مههها وعجههههز .553

الطهههالب عهههن حلهههها اال طالهههب واحهههد حهههاول واتهههى بحلهههول 

:مختلفة لحل المشكلة استخدم الطالب

aالمرونةbالطالقة

cالتوسعdاالصالة

:إضاءة 

ة اإلجابة الصحيحة األصالة، فمعيار الحكم على أصال

:الفكرة هو

ر أي تكون جديدة و هذا متحقق ألن السؤال غي: الجدة-1

دية أو غير تقليدي و بالتالي سوف يتطلب إجابة غير تقلي

.معتادة

وهذا تحقق ألن طالب واحد فقط هو من : التفرد-2

.استطاع اإلجابة على السؤال

ن و يعتبر عنصر التفرد من أهم العناصر التي يحكم م

كان  خاللها على أصالة الفكرة فكلما قل شيوع الفكرة

ت لذلك ففي سؤال االستعماال. الفكرة أكثر أصالة

قل أنه الغريبة للقلم الرصاص الذي نشرناه سابقا لم ن

أحد يشجع على األصالة ألن السؤال لم يشر إلى  تفرد

.الطالب بفكرة معينة

70

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................



الفروق الفرديــــــــــــــة

الرخصة المهنية تربوي 



الفروق الفرديــــــــــــــــــــــــــــــــة

:راتأكبر مدى اختالف في صعوبات التعلم في القد.554

aالنفسيةbالعقلية

cالجسميةdالشخصية

أراد معلم ترتيب البيئة الصفية ل طفال  وي.562

حقيق إن من أفضل األساليب الرائدة عالم  يا لت. التوحد

: لك أسلوب التعلم

aالمنظمbالعقلي

cالجماعيdغير المباشر

:ييكون فالفرديهاقل مدى لالختالف بين الفروق .561

aالسمات الشخصيةbالسمات العقلية

cالنواحي الجسميةdالنواحي المعرفية

الحظ  معلمة الصف الخامس أن إحدى الطالبات .563

خدم تتحاشى القراءة وإ ا قرأت ال تقرأ بطالقة ، وتست

أصابعها لتتبع الكلمات كما تخلط بين الكلمات

المتشابهة الحروف شخص  المعلمة حالة الطالبة

:  ب نها 

a بطء التعلمb عوق إدراكي

c ت خر دراسيd صعوبات تعلم

اظهرت نتائج التقويم في مادة العلوم وجود طالب.556

متميز في تحصيله واداءه ، فإن من واجب المعلم 

:القيام به هو

aتشجيعه للبقاء على
نفس المستوى 

bتقديم برنامج اثرائي
هلتنمية التميز لدي

c تقليل الواجبات

المنزلية عليه 
d تكليفه بمساعده

الطالب  وي 

التحصيل المنخفض

اء يتسم الطالب الموهوبون ب نهم يفضلون بن.555

:صداقات مع الطالب 

a ا االكبر سن اbاالقل تميز 

c االقل سن اd المماثلون لهم

بالسن

إ ا أردت أن اصهههمم  برنهههامج تهههدريبي إثرائهههي للطهههالب.557

...المتفوقين  الموهوبين فينبغي ان يشمل على 

a عناصر المنهج (
، تقويم ، محتوى 

طرق ، مصادر التعلم 
(االهداف. التدريس 

b للحاجات ماسلوهرم
األساسية 

الفسيولوجية

cمو أهداف بياجيه في الن

العقلي المعرفي 
d مراحل إريكسون في

ناآلا
طلب المعّلم من أحد الطالب الموهوبين الرجوع .565

:إلى مصادر خارجية

aاإلثراءbالتسريع

cاإلرشادdالتجميع

أسلوب تربوي يتم من خالله ترفيع الطالب .558

:الموهوبين تبعا  لمعايير خاصة من صف آلخر 

aاإلثراءbالتسريع

cاإلرشادdالتجميع

أي من المصطلحات األتية يعبر عنه االنحراف عن.564

ة الجسمي: متوسط الجماعة في الصفات المختلفة 

والعقلية واالنفعالية واالجتماعية ؟

a سمات األفرادb الفروق الفردية

c الصفات الشخصيةdاالضطرابات الفردية

هو اسلوب تربوي يتم من خالله ترفيع الطالب.559

:الموهوبين تبعا  لمعايير خاصة من صف آلخر 

aالدمجb التدخل المبكر

cاالثراءdاالسراع

عام؟من اكثر االعاقات شيوعا  بين طالب التعليم ال.566

aالتوحد البسيطbالعدوانية

c صعوبات التعلمd فرط الحركة وتشت

االنتباه 

أنواع دمج  وي االحتياجات الخاصة بالمدارس .560

:العادية ليس منها 

aالمكانيb الزماني

cالجزئيdالكلي

ب العوامل التي تمثل الفروق الفردية بين الطال.567

:مل والمرتبطة بسلوكيات األسرة والمجتمع هي العوا

aالطبيعيةbالمكتسبة

cالسلوكيةdالبيئة
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ي على ُشّخص أحد الطالب في الصف الثاني االبتدائ.568

اءة صعوبات فهي الهتعلم اضهافة الهى صهعوبات فهي القهر 

:و لك أن الطالب سيعاني 

aف مشكالت في التكي
مع أقرانه

b مشكالت في تعلم
الرياضيات

c ضعف في المهارات

الحركية
d ت خر في مستوى

الذكاء

الب يتجه المربون في المدرسة الحديثة إلى ضم ط.576

ة مختلفين في االستعدادات لمواجهة الفروق الفردي

ضمن الفصل الواحد وينتقد أصحاب هذه الطريقة 

توزيع الطالب حسب درجات الذكاء أو التحصيل ألن 

: لك ال يضمن التجانس التام وتعرف 

aالتعلم الصفيbالتعلم الجمعي

cالتقسيم العمديdي التقسيم العشوائ

الحظ  أن أحد طالبك كثير النشاط والحركة ، .569

يدية ويفكر بشكل غير نمطي ، ويس ل أسئلة غير تقل

ى هذا فيم تحكم عل: وغالبا  ما ي تي ب فكار غير م لوفة 

الطالب؟

aا نمط تعلم حركي bو شخصية قوية 

cلديه نشاط زائدdو قدرات إبداعية 

من فصل تلميذ موهوب عن زمالئه العاديين يعتبر.577

:سلبيات برامج 

aالتجميعbاالثراء

cتسريعdارشاد

من خصائص طالب االعاقة العقلية ؟.578

a يتعلمون بسرعة
وينسون ببطء 

b يتعلمون ببطء
وينسون ببطء

c يتعلمون بسرعة

وينسون بسرعة
d يتعلمون ببطء

وينسون بسرعة 

طالب  كاؤهم عادي لكن لديهم مشكلة في تعلم.570

مادة لغتي ؟

a بطء التعلمb صعوبات التعلم

c ا العاديونdالمت خرون دراسي 

:تظهر اعراض التوحد خالل .571

a خالل الثالث سنوات
االولى 

bفي الروضة

cيفي المرحلة االبتدائd في المرحلة

المتوسطة 

اإلعاقة العقلية هي قصور واضح في السلوك .579

التكيفي يشمل ؟

a مجال واحدbمجالين

c ثالث مجاالتd اربع مجاالت

ان طالبات المدن اكثر (  جواهر ) ترى المعلمة .573

:حركة وطالبات القرى اكثر هدوء ، يعود  لك لعوامل 

a الطبيعيةbالمكتسبة

cالسلوكيةdالبيئية

أراد معلم ترتيب البيئة الصفية ل طفال  وي.572

قيق التوحد، وإن من أفضل األساليب الرائدة عالميا لتح

: لك أسلوب التعلم

aالمنظمbالعقلي

cالجماعيdغير المباشر

ر فيصهههل طالهههب يعهههاني مهههن اضهههطرابات فهههي التفكيههه.580

الههى 8-7و 6-2: الرياضههي ، فهههو ال يميههز بههين االعههداد مثههل 

أي مهههههن أنهههههواع الهههههذاكرة قصهههههيرة المهههههدى تعهههههزى ههههههذه 

المشكلة ؟  

aالحركيةbالنفسية

cالحسيةdالبصرية

اء يتسهههم الطهههالب الموههههوبين بههه نهم يفضهههلون بنههه.581

:  صداقات مع الطالب 

a  االقل تميزاb  االكبر سنا

c  االصغر سناd المماثلين لهم

بالسن
يوجهههههد فهههههي أغلهههههب المهههههدارس معلهههههم أو أخصههههههائي .574

صههههعوبات تعلههههم ومهمتههههه أن يالحههههظ الطههههالب الههههذين 

:يعانون من اضطرابات في 

aعملية فكرية أو أكثرb االستماع التفكير
الكالم

cءالقراءة الكتابة اإلمالdجميع ما سبق

جميهههع العوامهههل التاليهههة تهههؤدي إلهههى ظههههور الفهههروق .582

:الفردية بين الطالب ماعدا 

a مستوى المعلم
التدريسي

bالعمر الزمني للطالب

c مستوى المادة

العلمية
dالبيئة الصفية

عههههههدم تمكههههههن ( ديسلكسههههههيا) يقصههههههد بمصههههههطلح .575

:الطالب من مهارات 

aالقراءةbاإلمالء

cالتحدثdالرياضيات

ا ا كههان لههدى الطالههب صههعوبات تعلههم مههن يكتشههف.583

:  لك

aاالخصائي النفسيbالمرشد االجتماعي

c ولي االمرdالمعلم
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التدخل ماهولديك طالب موهوبون في فصلك .591

:الفعال منك 

a استخدام مجموعات
ة غير متجانسة لتقوي

مهاراتهم االجتماعية

bإسناد مشاريع فردية
لهم

c تطبيق التعلم

التعاوني بهدف 

استفادة زمالئهم 

منهم 

d تسريع تعلمهم

خصوصا في مناطق 

اهتمامهم ومهاراتهم 

يههههز مههههن األسههههاليب التدريسههههية األكثههههر احتمههههاال لتعز .584

:اإلبداع لدى الطالب الموهوبين 

a الت كد على
الموضوعات التي 
م ترتبط بواقع حياته
العملية بدال من 
المفاهيم المجردة

bبناء مهام تعتمد على
طريقة التفكير 

التباعدي

c تسريع تغطية

المحتوى المطلوب 

الوق  التاحة

ل نشطة الجماعية

dتشجيع الطالب على

اختيار األهداف 

التعليمية الخاصة 

بهم والبحث عن 

مواردهم الخاصة

اإلجههراءات اآلتيهههة يوصهههى باسههتخدامها مهههع الطلبهههة.585

الذين يعانون من فرط الحركة وتشت  االنتباه ؟

a قصر تعليمهم على
ون األوقات التي ينتبه

فيها 

bا تجاهلهم كلما تحركو
أو تشت  انتباههم 

c إخضاعهم الختبارات

معظم الوق  
dة تهيئة أنشطة حركي

إضافية لهم

تم إسهناد تهدريس فصهل مهن فصهول الهدمج لمعلهم.590

ن هذا الفصل يجمع طهالب عهاديي( خالد ) اللغة العربية 

ا ممايليوآخرين لديهم صعوبات تعلم فمن مهامه كل 

:عدا 

a يضع خطة عالجية
للطالب الذين لديهم

صعوبات لغوية

b يحدد مستوى
الصعوبات اللغوية 

لدى الطالب

cين يكتشف الطالب الذ

يعانون من صعوبات 

تعلم 

d ينوع في أساليب

التدريس 

واالستراتيجيات 

المستخدمة في 

الشرح 

م الدسلكسههيا مصههطلح فههي مجههال صههعوبات الههتعل.592

: يشير تحديدا إلى

aعسر القراءةbاضطرابات انفعالية

c الحبسة الكالمية

النمائية
d االختالل الوظيفي

الدماغي األدنى

لهيم يستطيع المعلم أن يوظف مفههوم تفريهد التع.586

:في بيئة التعلم من خالل 

aة تقديم أنشطة إجرائي
للطالب الموهوبين 

b الشرح التفصيلي
لمحتوى الدرس 

c تكوين مجموعات

العمل التعاوني 
d التنفيذ المباشر

لخطة العمل 

الحظ  معلمة الصف الخامس أن إحدى الطالبات .587

خدم تتحاشى القهراءة وإ ا قهرأت ال تقهرأ بطالقهة ، وتسهت

أصههههابعها لتتبههههع الكلمههههات كمهههها تخلههههط بههههين الكلمههههات

المتشههابهة الحههروف شخصهه  المعلمههة حالههة الطالبههة

: ب نها 

a بطء التعلمb عوق إدراكي

c ت خر دراسيd صعوبات تعلم

:سبب تدني مستوى طالب صعوبات التعلم هو.594

a انخفاض معامل
الذكاء

b اضطرابات في
العمليات الذهنية

c عدم وجود دافعية نحو

التعلم
d عدم القدرة على

المشاركة في 

األنشطة

وفقهههها لوثيقههههة سياسههههة التعلههههيم السههههعودي فههههإن.593

:االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة يكون ب ن

a تولى الرعاية األكبر
للطلبة الموهوبين

b تعطي الجهات
المختصة األولوية 

للمعاقين

cة توضع سياسة شامل

اإلحتياجاتلرعاية  وي 

الخاصة

d تترك رعاية  وي

الخاصة اإلحتياجات

للمؤسسات األهلية

الب تعهد اسههتراتيجية حههل المشههكالت مناسههبة للطهه.588

: وي الذكاء 

aاللغويbالمنطقي

cالحركيdاالجتماعي

شهر يعتبر عجز الطالب في أحد المجاالت اآلتيهة المؤ.595

األهههههم علههههى احتماليههههه وجههههود إعاقههههة عقليههههة لديههههه، هههههذا 

: المجال هو

aالتحليل المنطقيbالطالقة اللفظية

cالتفكير المجردdالسلوك التكيفي

أي فئهههات الطهههالب اآلتيهههة ههههي أصهههعب فئهههة للهههدمج .589

التربوي في المدارس؟

aاألطفال الموهوبونb األطفال  وي طيف
التوحد

c األطفال  وي اإلعاقة

الحركية
d األطفال  وي

التحصيل المنخفض
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لمراعههاة الفههروق الفرديههة بههين الطههالب فههإن أهههم مهها .597

:يجب على المعلم االهتمام به هو 

aالعمر الزمنيbالوضع االقتصادي

cالتغيرات االجتماعيةdة الخصائص النفسي

والعقلية

حق الطالب المعاقين مهن  وي االحتياجهات الخاصهة.602

أن يعيشههوا حيههاتهم كمهها يعيشههها اآلخههرون جميعهها إلههى 

أقصى حد ممكن ولكي ينجح دمج هؤالء الطالب ضهمن

منظومهههة التعلهههيم العهههام البهههد أن تتهههوافر مجموعهههة مهههن 

، العوامهههل التهههي تهيهههئ فرصهههة النجهههاح وتحقيهههق النتهههائج

:منها

aتدريب المعلمين على
برامج الدمج وكيفية 
إعداد الخطط الفردية

b دمج هؤالء الطالب
ة في الصفوف العادي
مهما كان  طبيعة 

إعاقتهم

cدمج هؤالء الطالب في

الصفوف العادية 

مهما كان  درجة 

إعاقتهم

d العمل على الدمج

التعليمي الجزئي 

لبعض الفصول

أي ممهها يهه تي مههن اإلجههراءات ينبغههي التقيههد بههها فههي.596

التعامههل مههع  وي االحتياجههات الخاصههة مههن الطههالب فههي 

:المدرسة 

a الطلب منهم عدم
التصرف دون مساعدة

b سؤالهم عن مدى
حاجتهم للمساعدة 

قبل المبادرة 
بتقديمها

cالحديث معهم بطريقة

تبين لهم مشاعر 

اآلخرين تجاههم

dات تعريفهم بالصعوب

التي قد تواجههم في

ةالحياة المستقبلي

علههى المعلههم ان يهههدرك ان للفههروق الفرديهههة اثههرا فهههي .603

دى التعلم ومن الخصهائص العامهة للفهروق الفرديهة المه

الذي يعهرف ب نهه الفهرق بهين اقهل درجهه و اعلهى درجهه فهي

:توزيع اي صفه من الصفات 

aالجسمية-أbالشخصية

cالمعرفيةdالعقلية

ي أكثهههر فئهههة مهههن فئهههات التربيهههة الخاصهههة انتشهههارا  فههه.604

:فصول التعليم العام

a  فرط حركة وتشت
االنتباه

b صعوبات التعلم

cبطء التعلمdالت خر الدراسي

كافهة تسمى القدرة العقلية العامة التي تتدخل فهي.598

:االنشطة الذهنية بدرجات متفاوتة به

aالكفاياتbالذكاء

cالشخصيةdالتحصيل

الطالب محمد يعاني من ضعف في جميع المواد .599
.الدراسية لكن قدراته العقلية عادية 

:الطالب يصنف ضمن طالب 

aصعوبات التعلمbالت خر الدراسي

cبطء التعلمd طيف التوحد

:أي فئات اإلعاقة يصنف بوجود مزاج عام مكتئب .605

aالتوحدbفرط الحركة

cصعوبات التعلمdالتخلف العقلي

ن بهيالفرديههجميع العوامل تؤدي إلى ظهور الفهروق .606

:الطالب ماعدا 

a االستعداد الفطريb الوراثيهالعوامل

cالعوامل البيئيةdانماط التعلم

ف مههن الخصههائص الشخصههية واالنفعاليههة التههي تصهه.600

في األطفال الموهوبين ؟

aالحساسية المفرطةb نوبات الغضب
المؤقتة

c البحث عن اهتمام

اآلخرين
dاالهتمام باألنشطة

غير الصفية

العلوم مادة شيقة بالنسبة لي.601

غير _ غير موافق _ ال أدري _ موافق _ موافق بشدة ) 

(موافق بشدة 

الب تعبر عن الفروق الفردية الناتجة عن استجاب  الط

لهذه الفقرة ؟

aالقدراتb التحصيل

cاالستعدادdاالتجاهات

يسهههتخدم معلهههم الصهههف األول المتوسهههط أنشهههطة .607

نشهاط تعليمية متنوعة حيث أنه يفاجئ طالبه كل مهره ب

:مختلف ، هدف المعلم من هذا التنويع  

aاستغالل وق  الحصةb تعويد الطالب على
التغيير

c التغلب على ضعف

إمكانات المدرسة
d مراعاة الفروق

الفردية بين الطالب
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:إضاءة 

ات ، يعرف مدى الفروق الفردية في معناه العام ب نه الفرق بين أقل درجة وأعلى درجة في توزيع أي صفة من الصف

ن ورغم  وجود مشكالت منهجية تتعلق بعدم وجود وحدة قياس واحدة في جميع الصفات النفسية ن اال انه يمك

لعقلية القول عموما ب ن أكبر مدى للتشت  يوجد في سمات الشخصية االنفعالية ، وتليها الفروق في السمات ا

المعرفية ، واقل مدى يوجد في الفروق في الصفات الجسمية

العلوم مادة شيقة بالنسبة لي.608

غير _ غير موافق _ ال أدري _ موافق _ موافق بشدة ) 

(موافق بشدة 

الب تعبر عن الفروق الفردية الناتجة عن استجاب  الط

لهذه الفقرة ؟

aالقدراتb التحصيل

cاالستعدادdاالتجاهات

يسهههتخدم معلهههم الصهههف األول المتوسهههط أنشهههطة .610

نشهاط تعليمية متنوعة حيث أنه يفاجئ طالبه كل مهره ب

:مختلف ، هدف المعلم من هذا التنويع  

aاستغالل وق  الحصةb تعويد الطالب على
التغيير

c التغلب على ضعف

إمكانات المدرسة
d مراعاة الفروق

الفردية بين الطالب

ب العوامهههل التهههي تمثهههل الفهههروق الفرديهههة بهههين الطهههال.609

:مل والمرتبطة بسلوكيات األسرة والمجتمع هي العوا

aطبيعيةbمكتسبة

c سلوكيةdاجتماعية

.. هو توضيح أو ربط العالقة بين مفهومين.611

aالمفاهيمbالحقائق

cالقيمdالتعميمات
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المناهــــــــــــــــــــــــــــج

الرخصة المهنية تربوي 



المناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

المنهج الذي يؤمن القائمون عليه أن اهتمامات .612

ير الناس ومشاكلهم وطموحاتهم تتشابه إلى حد كب

:هو المنهج 

aااللكترونيbالعالمي

cالبيئيdالقومي

صههههياغة الخبههههرات التعليميههههة للمههههادة الواحههههدة مههههع .616

هة الرجوع الى المواد األخرى بحيث تكهون خبهرات متشهاب

ى في الهدف والطريقة يطلق على هذا المفهوم المنحنه

:

aالمستمرbالتكاملي

cالراسيdالتتابعي

ههههو مهههنهج غيهههر رسهههمي وغيهههر مخطهههط لهههه يكتسهههبه .613

الطالههههب داخههههل المدرسههههة وخارجههههها بههههدون تخطههههيط أو 

توجيههه يههؤثر فههي سههلوك الطالههب مههن خههالل مهها يعيشههه

و ويسههههم فهههي تنميهههة االتجاههههات والقهههيم التهههي تتفهههق أ

: تتعارض مع المنهج المدرسي 

a المنهج الرسميbالمنهج المحوري

c المنهج الخفيd المنهج الظاهري

ك وصههفك خبيههرا تربويهها فههي بنههاء المنههاهج وطلههب منهه.617

اختيههار التنظهههيم الهههذي يههههتم بحاجههات الطهههالب أكثهههر مهههن

ميهههولهم واهتمامهههاتهم ويسهههمح للمعلهههم باالسهههتعانة 

ل بههآخرين لمسههاعدته ويكههون عههدد الطههالب الههذين يتعامهه

معههههم قلهههيال ، فههه ي تنظيمهههات المنهههاهج اآلتيهههة يكهههون 

:مناسبا أكثر من غيره 

aالمحوريbالمواد المنفصلة

c المواد المترابطةdالمجاالت العلمية

طريقة تستخدم للصفوف األولية وتندرج من .614

:السهل الى الصعب

aمونتسوريbالمشاريع

cالوحداتdسكوبهاي

تنظيم المنهج الذي يستثمر الطاقة والنشاط.618

:  الفائضين لدى المتعلم هو

aمنهج المواد الدراسية
المنفصلة 

b منهج النشاط

c المنهج المحوريd منهج الوحدات

الدراسية

 تكون عندما ينظم المعلم خبراته التعليمية بحيث ال.615

مكهههررة لمههها سهههبق تدريسهههه ، بهههل ارتقهههاء بمسهههتواه مهههن 

مرحلة ألخرى مفهوم ل 

aالتتابعbالتكامل

c التقويمd التوازن
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التخطــــــــــــــــــــــــيط

الرخصة المهنية تربوي 



التخطــــــــــــــــــــــــيط

مجموعة من التدابير المحددة التي تتخذ من اجل .619

:بلوغ هدف معين 

aالتمهيدbالتخطيط

cالتنفيذdالتصميم

كل ما يلي من العناصر غير الفنية لخطة الدرس.624

:عدا 

a عنوان الدرسbاليوم والتاريخ

cالواجب المنزليd الصف والفصل

في يراجع المعلم خططه واستراتيجيته التعليمية.625

:ضوء

a نسبة نجاح الطالب
في اختبار التحصيل

الدراسي

bيل تحليل نتائج التحص
الدراسي للطالب 

وتفسيرها

c آراء أولياء أمور

الطالب حول نتائج 

أبنائهم

d اتجاهات الطالب حول

أساليب التقويم

ا يلي تتمثل أهمية التخطيط للتدريس في كل من م.620

:ما عدا أنه 

aيجعل عملية التدريس
ا متناسقة األدوار وفق
خطوات  خالية من 

االرتجالية

b يساعد في اختيار
ءم األنشطة التي تتال

مع مستويات 
الطالب

cيد يسمح للمعلم بتحد

االهداف التي يرغب في

تحقيقها

dل يوضح انماط االتصا

بين المعلم وطالب 

الصف 

قبل التصور الذهني السابق للموقف التعليمي من.621

:المعلم واألنشطة المرتبطة هو عملية 

a إدارة الصفbالتخطيط للدرس

c إعداد األهدافdتقويم األهداف

عند التخطيط لتعلم المهارات المعقدة فإن .626

المعلم يراعي أن يتدرب المتعلم على ممارستها 

:  بصورة 

aمركبةbمجزأة

cكليةdمركزة

يق الطريقة واإلجراءات التي يقوم بها المعلم لتحق.622

وصول الطالب إلى األهداف المرجوة التي كان يسعى

:  إلى تحقيقها 

aالتقويمbالتنفيذ

c التخطيطdالتغذية الراجعة

تحديد كل ما يفعله )من عناصر خطة الدرس .627

( المعلم أو المتعلم إلكساب أو اكتساب الخبرات

:يقصد بهذا العنصر 

a صياغة األهدافbتحليل المحتوى

cاختيار األنشطةdاختيار التقويم

يلتحق مجموعه من المعلمين بورشة تدربيه .628

تتناول معارف ومهارات في مجال تحليل المحتوى 

.منيا  وترتيب الخبرات واالنشطة التعليمية وتوزيعها ز

:ما العنوان المتوقع لهذه الورشة

a التخطيط اليوميbالتخطيط للوحدة

c التخطيط السنويdالتخطيط االسبوعي

ا يلي تتمثل أهمية التخطيط للتدريس في كل من م.623

:ما عدا أنه 

aيجعل عملية التدريس
ا متناسقة األدوار وفق
خطوات  خالية من 

االرتجالية

b يساعد في اختيار
ءم األنشطة التي تتال

مع مستويات 
الطالب

cيد يسمح للمعلم بتحد

االهداف التي يرغب في

تحقيقها

dل يوضح انماط االتصا

بين المعلم وطالب 

الصف 
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مـــداخل التــــــــدريس

الرخصة المهنية تربوي 



مـــداخل التــــــــــــــــدريس

يمكن تفسير مشكلة ضعف التحصيل حسب.629

:  المدخل السلوكي للمتعلم ب نه ناتج عن عدم 

aالنضجbالتفكير

cالتدريبdمعالجة المعلومات

:التفكير االستقرائي من مداخل .633

a الذاتيbاالجتماعي

c ضبط السلوكd معالجة المعلومات

استنادا إلى المدخل المعرفي هناك أساليب .635

:متعددة الستثارة الدافعية لدى الطالب منها 

aية توفير البيئة الصف
اآلمنة

bة التنويع في األنشط
الصفية 

c تقديم مكافآت

ر للطالب الذين يتطو

مستوى أدائهم

d الرفع من مستوى

توقعات النجاح 

وقيمته لدى الطالب

حاول أحد المعلمين تطبيق نظرية سكنر في .634

يعد . نعمليات التدريس فكان يطبق التعزيز للمتعلمي

:هذا المدخل التدريسي

aالمعرفيbالسلوكي

cالفرديdاالجتماعي

طلب معلم من الطالب تصفح الدرس سريعا ثم.631

إعادة قراءته بعمق ، وتحديد المصطلحات والمفاهيم

لة الواردة فيه، وتعريفها ب سلوب الطالب، وضرب أمث

لها من الحياة الواقعية، ورسم مخطط يربطها 

باألفكار الواردة في الدرس

ما المدخل التدريسي الذي اتبعه العلم في الدرس 

السابق؟

a المعرفيbالسلوكي

cاالجتماعيdالشخصي

اراد االستا  بندر ان يستخدم في تدريسه مداخل.630

تركز  على استجابة الطالب للمهام ، اي من 

:اره االستراتيجيات االتية ال يناسب المداخل الذي اخت

a التدريس المباشرb لعب االدوار

cالمحاكاةdالتعزيز

استخدم معلم التاريخ في تدريسه  لغزوه بدر  .632

مدخال  تدريسا  أدى فيه كل طالب الفصل أدوار  هذه

لتعزيز تعلمهم وهذا هو المدخل؟المعركه

aالجتماعيb الكشفي

c الوجدانيdالمعرفي

يمكن تفسير مشكلة ضعف التحصيل حسب.636

:  المدخل السلوكي للمتعلم ب نه ناتج عن عدم 

aالنضجbالتفكير

cالتدريبdمعالجة المعلومات
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يةاإلدارة الصفية واألنشطة الصف

الرخصة المهنية تربوي 



يةاإلدارة الصفية واألنشطة الصف

مجمل العمليات والجهود التي يبذلها المعلم .637

ناخ والطالب في الصف وهدفها توفير اإلمكانيات والم

لتعلم النفسي المناسب للقيام بعمليتي التعليم وا

:ودوام استمرارها من أجل بلوغ األهداف المخطط لها 

a األساليب الصفيةb اإلدارة الصفية

c األنشطة الصفيةdالتقنيات الصفية

بيئة من سلوكيات المعلم التي تساعده على توفير.642

صفية هادئة وتنمي مستوى االلتزام لدى الطالب 

:حرصه على 

a االلتزام بالخطة
التدريسية اليومية 

التزام حرفي 

b ضبط الحصة اثناء
الشرح وعدم السماح 

بالمناقشة

c إبعاد الطالب عن

عوامل القلق واالحباط

التي تنتج عن االدارة

الصفية الصارمة

d تشجيع الطالب

م وتحفيزهم على التزا

الصم  أثناء الحصة

الدراسية أي الممارسات أكثر فاعلية في تعريف الطالب .638

:بالقواعد الصفية

aور التذكير بها في طاب
الصباح

bى إعالنها وتثبيتها عل
لوحة في غرفة الصف

cتضمينها في كتيب

خاص بتعليمات 

االنضباط

d مشاركتهم المبكرة

والفاعلة في وضعها 

وصياغتها

تشجيع العلم للطالب على مزاولة النشاط غير.643

:الصفي يسهم في 

a تقديم فعاليات
النشاط

b تحقيق أهداف
المدرسة التربوية

cيق تنمية الشعور بتحق

االنجاز التعليمي
d إتاحة مبدأ تكافؤ

الفرص أمام الجميع 
النشاط الذي ينمي الثقة بالنفس وتحمل . 639

:المسؤولية هو النشاط الذي تكون

a أهدافه محددة
وطريقة إجراءاته 

واضحة

b طريقة إجراءاته
واضحة والمواد الخام 

والوسائل الالزمة 
متوفرة

c أهدافه واضحة ويترك

مجال تحديد الطريقة 

والوسائل إلى الطالب

d أهدافه ووسائل

وطريقة إجراءاته 

محددة

يطلق على مجموعة المصادر والمواد التعليمية .644

سهيل التي وظف  ضمن استراتيجية التدريس بغية ت

:ح عملية التعلم وتحقيق األهداف التعليمية  مصطل

aتقنيات التعليمbالمواقف التعليمية

cةالفعاليات التعليميdأساليب التدريس

اركة واحده من اآلتي تعتبر مثبطه للطالب عن المش.640

: في األنشطة الصفية 

a ترك الطالب يوجه
نهفسه الختيار
الهنشاط الهههذي 

سيمارسه 

b تكليف الطالب
بالقيام بجزء من 

النشاط في المنزل

c كثرة أعداد الطالب

المشاركين في 

النشاط

d وجود األصدقاء مع

بعضهم في النشاط

ي األساليب التالية تحول دون مشاركة الطالب ف.645

:األنشطة الصفية ماعدا

aعدم الثقة في النفسb جهل الطالب ب همية
النشاط

c اعتقاد الطالب أن

النشاط مضيعة 

للوق 

d مطالبة الطالب

بعمل جزء من 

النشاط في المنزل

في نشاط تعليمي ، الحظ  مشاركة طالبك .641

لة بصوت مرتفع ، التعامل التربوي االول في هذه الحا

هو ؟

a اشارة صامتة لمن
يشارك بدون رفع يده

b معرفة اسماء
الطالب لمناداتهم 

بها 

c وضع قوانين لمنع

رفع الصوت بالصف 
d وضع الطالب كثير

الصياح بالقرب منك

:اي العبارات اآلتية تعتبر صحيحة .646

a يعتبر مفهوم ادارة
الصف اشمل من 

ضبط الصف 

bيعتبر مفهوم ضبط
الصف اشمل من 

ادارة الصف

c مفهوم ضبط الصف

هو ادارة الصف
d جميع العبارات غير

صحيحة 
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بع هناك تنوع ثقافي ولغوي بين طالب الصف الرا.648

يئة في مدرسة ابتدائية ويفكر المعلمون في تهيئة ب

ئلة تعليمية تشجع جميع الطالب على التعلم ، أي األس

:اآلتية تساعد المعلمين على تحقيق هدفهم 

a كيف يمكن دفع
الطالب إلى التفاعل 
مع الطالب اآلخرين 
الذي يشاركونهم 
خلفياتهم الثقافية

bهل تضم غرفة الصف
مجموعة واسعة من  

المواد واألنشطة 
الم لوفة المتصلة 

بكل طفل

cهل تضم غرفة الصف

عناصر وديكورات 

متنوعة وجا بة لجميع

الطالب

d هل يوجد جميع

الطالب في غرفة 

الصف

أي مهههههههن البنهههههههود االتيهههههههة يتعهههههههارض مهههههههع قواعهههههههد .653

النشاط المدرسي في المدارسواجراءات 

a يسمح باستخدام
بعض الحصص 

لممارسة النشاط 
المدرسي

b يقام النشاط
المدرسي داخل 
المدرسة و في 

االوقات المخصصة 
لها فقط

c تكون أعمال الطالب

من لوحات ونحوها من 

عملهم هم ال عمل 

غيرهم

d ال تعرض لوحات

د الطالب إال بعد الت ك

من سالمتها من 

األخطاء اللغوية

أي مما يلي ال ُيعد من أساليب رفع كفاءة إدارة .647

الصف؟

a تنويع النشاط
المدرسي ، وتوفير 
مجموعة نشاطات 

متعددة

bالتنوع في أساليب
التواصل ، والتدريس

مع المتعلمين

c تقييد تحركات

المتعلمين داخل 

الصف الدراسي

d التعامل مع

ن مشكالت المتعلمي

بطريقة تقلل من 

حدوثها

ها أي الخبرات اآلتية يجب على المعلم التخطيط ل.652

ية لتشجيع الطالب في االنخراط في األنشطة الصف

:بفاعلية 

aي األنشطة السهلة الت
تضمن مشاركة 
الطالب جميعهم 

b األنشطة متدرجة
الصعوبة التي تقع
ضمن اهتمامات 

الطالب 

c األنشطة المتنوعة

التي تضمن مراعاة 

حاجات الطالب 

المميزين 

d األنشطة متوسطة

من الصعوبة التي تض

مشاركة أكبر عدد من 

الطالب 

قسم ديوي منهج النشاط إلى قسمين قائمين .649

:على

a استعداد المعلم
وطرق التدريس

b أهداف التعلم
ومحتوى المقرر

c ميول التالميذ

والمواقف التعليمية
d البيئة الصفية

والمجتمع المدرسي

جميع ما ي تي عوامل تسهم في إدارة وق  الحصه .654

:جيدا ماعدا

a تمكن المعلم من
المادة العلمية

b تحديد األهداف
المطلوبة بدقة

cالقيام ب كثر من عمل

في وق  واحد
d تحديد األولويات و

هاالمهام الالزم تنفيذ

ان كثرة اعداد الطالب وضيق مساحة الغرف . 650

عن الصفية التحديات التي تواجه المعلمين وهي خارجه

ئة معايير تقويم ادائهم لتهيئة بيماياتيإرادتهم كل 

:تعلم أمنه وجا بة عدا

a استخدام التعلم
بالمجموعات 

bمة توفير االمن والسال
للطالب 

cم توظيف مصادر التعل

في الفصلالمتوفره
d تنظيم المقاعد

بصوره تسمح 

ب بالتواصل مع الطال

ا  جميع 

عملية توظيف اإلمكانات المتاحة واستثمارها؛ .655

داخل بيئة لتحقيق التربية المتكاملة لشخصية المتعلم

ا من العمليات اإلدارية المتك املة، الصف، وتتضمن عدد 

التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق، : هي

.والتقويم

aإدارة الصفbالتغذية الراجعة

cالنشاط الصفيdةالوسيلة التعليمي

:كثرة الوسائل التعليمية في الصف تؤدي إلى.651

a استثارة الطالبbتشت  الطالب

c زيادة الدافعيةdتركيز االنتباه

ط كل مما يلي يعد من أنواع التفاعل الصفي النش.656

:ماعدا

aالعروض التوضيحيةbاءالتحري و االستقص

cالمنافسة الت مليةdحل المشكالت
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تنمية مهارات الطالب في إدارة الوق  تتم من .658

:خالل 

aة تدريبه على وضع خط
طةزمنية لتنفيذ األنش

b إكسابه المهارات
المعرفية المتعلقة

ب همية الوق 

c مساعدته على إنهاء

النشاط في الوق  

المحدد

d منحه الحرية في

يذ تحديد الوق  لتنف

األنشطة

فية أي اآلتي يؤثر في فاعلية اإلجراءات والقواعد الص.660

:الداعمة للتعلم

aاالستمرار عليها وعدم
تعديلها

b مراجعتها وتعديل
بعضها ا ا دع  

الحاجة اليها 

c وضع هذه اإلجراءات

والقواعد في بداية 

العام الدراسي 

d ربط اإلجراءات

والقواعد الصفية 

ي بتلك التي تطبق ف

المنزل

طههههههالب المعلههههههم احمههههههد مسههههههتوياتهم المعرفيههههههة .657

والمهاريهههة مختلفهههة ويدرسههههم المفهههاهيم والمههههارات 

تويات نفسها لذلك فهو يختار استراتيجية تناسب مس

:الطالب الحقيقية وهي

aاالنشطة المتدرجةbالتعلم التعاوني

cحل المشكالتdالمحاضرة

ة كههل اآلتههي عوامههل لتشههجيع الطههالب علههى المشههارك.659

:في األنشطة الصفية وغير الصفية، ماعدا

a وضوح أهداف النشاط
وتنوعها

bاء تقديم األنشطة أثن
الدوام الرسمي

cول تلبية النشاط لمي

الطالب وحاجاتهم
d ارتباط النشاط

بالحياة اليومية 

للطالب
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مــــــــــــراحل النمــــــــــــــــــــــــــو

:سنة ( 12-8) تتميز مرحلة عمر من .661

a غدديةاضطراباتbعالقات اجتماعية

cتغيرات جسميةdبالخجل

من سمات مرحلة النمو في المرحلة االبتدائية .667

:سنة ( 12-9) العليا من 

a سرعة معدل النمو
الجسمي

b اضطرابات الغدد
الدرقية

c بطء في إمكانية

التعلم
d سرعة النمو

االجتماعي 

في أي مرحلة تكثر الفروق الفردية عند العالم .662

:بياجيه

aالحسية الحركيةbالمجردة

cالعملياتماقبلd الحسية

ما السن المناسب للتطبيع االجتماعي لدى .663

:المراحل التالية

a سنوات 6_1من
الطفولة المبكرة

b سنة 12-9من
الطفولة المت خرة

c سنه 16-13من

المراهقة
d سنة الشباب25-16من

كية اهتمام المعلم بتعليم القيم والمعايير السلو.668

يق السليمة في جميع نواحي العملية التربوية ، تطب

: يشير الى تركيزه على النمو 

aاالنفعاليbاالجتماعي

cالعقليdالحسي

ة تنمي معلمة الرياضيات في المرحلة االبتدائي.669

ائل المفاهيم الرياضية لدى طالباتها باستخدام الوس

.واليدويات مراعية خصائص النمو 

أي من الخصائص النمو التي تراعيها هذه المرحلة ؟

a ن نمو التفكير والتواز
الحركي 

b تنمية القدرات
العقلية العليا 

c سرعة التحصيل

الدراسي 
dتطور اإلدراك الحسي

من عندما يستطيع طالب االبتدائي ترتيب االرقام.664

الصغير الى الكبير فإن المعلم يهدف لتحقيق ان 

الطالب ادركوا مفهوم ؟

a الثباتbالتتابع

cالتوازنdالتقابل

أهم ما يتميز به الطفل في مرحلة العمليات .670

:الحسية عن مراحل النمو األخرى 

a القدرة على الترتيب
والتصنيف

bالنمو الحسي الحركي

cالنمو اللغويdالتفكير المجرد

معلم صفوف أولى اراد ان يشرح لطالبه درس .665

:االشكال الهندسية، ماهي الطريقة األنسب

a يرسم االشكال
ورة الهندسية في السب
ثم يشرحها للطالب

b يدع الطالب
يرسمونها ثم 

يشرحها

cيجعل الطالب يقصون

اوراق ب شكال 

هندسيه ثم يشرحها

d يرسمها بواسطة

برامج

ممارسة الحقوق المدنية وتحمل المسؤولية .671

االجتماعية والوطنية مطلب من مطالب النمو في 

مرحلة؟

aالطفولةbالشيخوخة

cالرشدdالمراهقة

:ة هو أفضل أساليب التعليم في المرحلة االبتدائي.666

aالحسيةbالمجردة

cالمركبةdالتطبيقية

ادة مرحلة من مراحل نمو اإلنسان تتميز بتسارع زي.672

:الذكاء مقارنة بغيرها من المراحل ، هي

aالطفولة المبكرةbةالطفولة المتوسط

cالطفولة المت خرةd المراهقة
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لة المتطلبات التالية تندرج تح  متطلبات مرح.673

الطفولة عدا؟

aتعلم عمليات اإلخراجb تمييز السلوكيات
الخاطئة

cتحقيق مستويات من

النجاح االجتماعي 

واالقتصادي 

d يفضلون األنشطة

ئج التي تنجم عنها نتا

مرئية محسوسة

وكية اهتمام المعلم بتعليم القيم والمعايير السل. 676

يق السليمة في جميع نواحي العملية التربوية ، تطب

يشير الى تركيزه على النمو 

aاالنفعاليbاالجتماعي

cالعقليdالحسي

ة تنمي معلمة الرياضيات في المرحلة االبتدائي.678

ائل المفاهيم الرياضية لدى طالباتها باستخدام الوس

.واليدويات مراعية خصائص النمو 

أي من الخصائص النمو التي تراعيها هذه المرحلة ؟

a ن نمو التفكير والتواز
الحركي 

b تنمية القدرات
العقلية العليا 

c سرعة التحصيل

الدراسي 
dتطور اإلدراك الحسي

مراعاته في تدريس طالب المرحلة ينبغىمما .674

:االبتدائية 

a البدء بالمجرد قبل
المحسوس

bي التركيز على المعان
المجردة

cالتقليل من المعاني

المجردة
d التنظيم المنطقي

للمحتوى

ال يستطيع الطفل عادة أن يضع نفسه في .675

موضع اآلخرين من حيث االدراك، فما يراه يعتقد أن 

:اآلخرين يرونه، هذه الخاصية يعبر عنها بخاصية

aضعف اإلدراكbالتفكير الحسي

cالتمركز حول الذاتdقيالتفكير غير المنط

المعلم محمد يعلم جيدا أن المرحلة التي يمر بها.677

طالبه هي مرحله تظهر فيها روح العمل الجماعي ف ي 

من المراحل العمرية اآلتية يدرك أنهم يمرون بها ؟

a الطفولة المت خرةbة الطفولة المتوسط

c المراهقة المبكرةdالطفولة المبكرة
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تعـــــــــــــــــــديل الســـــــــــــــــلوك

ب في حرم طالب في الصف الثاني االبتدائي من اللع.679

حصهههة بدنيهههة بسهههبب سهههلوك عهههدواني علهههى زمالئهههه فهههإن

:األسلوب الذي طبق مع هذا الطالب هو العقاب 

a عقاب إيجابيbعقاب سلبي

c تعزيز إيجابيdتعزيز سلبي

الطالههههب الههههذي يتهههه خر عههههن ( خالههههد ) يمنههههع المعلههههم .684

المدرسههة مههرتين مههن المشههاركة فههي الرحلههة المدرسههية

:الخارجية القادمة هذا اإلجراء يمثل 

a تعزيز إيجابيbتعزيز سلبي

c عقاب إيجابيd عقاب سلبي

حينمههها تحكهههم المعلمهههة وفهههاء علهههى سهههلوك الطالبهههة.680

وهههدوءاسههعاد بانههه عههدواني ويجههب ان يكههون اكثههر لطفهها 

ف إلههى اي المحكهههات األتيهههة. حسههب العهههادات  والتقاليهههد

استندت المعلمة لحكم على سلوك الطالبة ؟

aاالجتماعيb األخالقي

c الذاتيdالمثالي

ي أثهق فه)و ( أعتقد أنك تعرف)يقدم المعلم عبارات .685

::لتساعد الطالب في تعزيز( قدراتك

a الميولbالدافعية

c االتجاهdاالستعداد

عنههههدما يحضههههر الطالههههب للمدرسههههة جوالههههه المتنقههههل .681

ويحتوي على مقهاطع مخلهة بهاآلداب ، فهإن ههذه مخالفهة 

:  من الدرجة 

aالثالثةbالرابعة

cالخامسةd السادسة

معلم عندما يتكلم الطالب في الفصل اثناء شرح ال.686

.أمام زمالئه على فعلته بت نبيه، فقام المعلم 

ما فعله المعلم ؟

a تعزيز سلبيb عقاب سلبي

c عقاب ايجابيd ضبط المثير

عنههدما يتجاهههل المعلههم اجابههة طالههب شههارك بههدون .682

رفع يده ؟

aمحوb اطفاء

c عقاب إيجابيd ضبط مثير

يعتبر التعزيز بمفهومه العام ؟.687

a تقوية للسلوكb تعديل للسلوك

cتقويم للسلوكdتكرار السلوك

من األنماط التي يمكن أن يستخدمهااالنطفاء .683

:المعلم لتحقيق بيئة صفية فعالية و يقصد به

a تجاهل المعلم
بالسلوك غير المناس

b كف المعلم
السلوكيات غير 

المناسبة في وق  
مبكر

cلم ت نيب المعلم للمتع

الذي أصدر السلوك 

غير المناسب منفردا

d إبعاد المعلم

للمتعلم الذي أصدر 

السلوك غير 

المناسب من 

الموقف التعليمي

عندما يطلب مدير المدرسة من الطالب احضار .688

انه لوح زجاج بدال من اللوح الذي قام بتكسيره عمدا، ف

وك بذلك يستخدم اسلوبا من اساليب تعديل السل

:هو

aالتشكيلbالتلقين

cتكلفة االستجابةdالسحب التدريجي
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كّلمهها تقهههدم الطالهههب خطهههوة فهههي المهمهههة والتهههدريب .690

يسههههتخدم  . المتههههدّرج بنجههههاح ، منحههههه المعلههههم مكافهههه ة 

:المعلم  هنا أسلوب 

a التمييزb نمذجة

c مبدأ بريماكdالتشكيل

ا وجهه لطالب بعد مشارك.692 ته إ ا ألغى المعلم تنبيه 

الفعالة داخل غرفة الصف مما أدى إلى زيادة حاالت 

:مشاركاته الصفية يعد مثال ا على

aالتعزيز الموجبb التعزيز السالب

cالعقاب الموجبdالعقاب السالب

كل عندما يتوقف المعلم عن االهتمام بالطالب بش.689

: مقصود نتيجة خط  الطالب، فهذا اإلجراء يسمى

aتعزيز سلبيbتعزيز إيجابي

cعقاب إيجابيdعقاب سلبي

يعتبر مفهوم تشكيل السلوك من المفاهيم .691

:لنظرية 

a  المحاولة والخطb االشتراط اإلجرائي

cاالستبصارdكياالشتراط الكالسي
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التغــــــــــــــــــــــذية الراجــــــــــــــــعة

الرخصة المهنية تربوي 



التغــــــــــــــــــــــذية الراجــــــــــــــــعة

معلومات وتعليقات  يقدمها المعلم للطالب عن.693

نتائج جهوده، وتجعله على دراية بمستوى أدائه في

االختبار، أو في المقرر

أو في أي نشاط صفي وتسهم في إحاطة الطالب 

:بمدى تقدمه 

aالتعزيز اإليجابيbالتعزيز السلبي

cالتواصل الفعالdالتغذية الراجعة

إن معرفة الطالب بنقاط القوة والضعف في .698

يمكن تعلمه تساعده على تنمية مستواه التحصيلي، و

:للمعلم تحقيق  لك من خالل استعمال 

aالتعلم النشطbالتعلم التعاوني

cالتغذية الراجعةdاالختبارات المقننة

ؤدي استخدام التغذية الراجعة في عمليات التعلم ي.694

:الى 

a احباط الطالب بعد
معرفته بنقاط 

الضعف 

b تحديد المستوى
النهائي لتحصيل 

الطالب 

c تشجيع الطالب بعد

معرفته بنقاط القوه
d معرفه الطالب

معرفته بطبيعه

وتقويمها

:مفهوم التغذية الراجعة بشكل دقيق.699

aقه تقييم الطالب بطري
مؤقته 

b تحديد مستوى
مالطالب نهاية التعل

cب تحديد مستوى الكال

التعلمبدايه
d تصحيح اخطاء

مالطالب اثناء التعل

:من خصائص التغذية الراجعة.695

a الخاصية التعزيزيةbالخاصية الدافعية

c الخاصية الموجهةd صحيحما كرجميع

ي من خصائص التغذية الراجعة الفاعلة جميع ما يل.700

ما عدا ؟

aموجهةbفورية

cمتقطعةdكتابية
قدم معلم التعليقات اآلتية كتغذيه راجعة لعدد.696

من الطالب أثناء عملهم على مشاريع بحثية

ا لمتطلبات التغذية الراجعة اف يهما لبناءة؟ أكثر تحقيق 

a"لة عناصر البحث مكتم
ق ولكن طريقة التوثي
تحتاج الى مراجعة، 
راجع كتاب التوثيق 

" العلمي

b"اطلع على كتاب في
رة التوثيق، أخطاء كثي
يتضمنها البحث 
فضل ا عن صياغة 

"المشكلة

cرة لم يغط البحث الفك

أن االساسية،إال

أسلوب الكتابة كان

ا  متميز 

d"عملك يعتريه بعض

أوجه النقص، يبدو 

أنك تكاسل  عن 

"العمل 

إن معرفة الطالب بنقاط القوة والضعف في .702

مكن تعلمه يساعده على تنمية مستواه التحصيلي وي

:للمعلم تحقيق  لك من خالل استعمال

aالتعلم النشطb التعلم التعاوني

cالتغذية الراجعةdاالختبارات المقننة

ة على تقديم التغذية الراجع( صالح ) اعتاد المعلم .701

للطالب بعد أدائهم للمهمة التعليمية متضمنة 

الب الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وما ينبغي للط

صر عمله لتطوير أدائه فهو ينظر للتغذية الراجعة كعن

من عملية التقويم 

هو المؤشر الرئيسي لقياس فاعلية التغذية الراجعة

a التقويم البنائي
المساعد على تحسين

عملية التعلم

b الدعم المناسب
للطالب لرفع 
مستوى أدائهم

cدى العالقات اإليجابية ل

ي الطالب حول الثقة ف

النفس وتقدير الذات

d الذاتي الذيالتعديل

يقوم به الطالب 

للوصول ل هداف
ور يقترح المعلم نمو جا  لتفعيل دور الطالب كمح.697

ج؟ للتغذية الراجعة ف ي العبارات االتية يكمل النمو 

ة بين تحديد الفجو️⬅تقديم المعلم للتغذية الراجعة 

ب تحسين أداء الطال️⬅..………️⬅الواقع والم مول 

أي العبارات يكمل الفراغ السابق 

a مراجعة محكات
التقويم

bويم تقويم فعالية التق
الذاتي

c وضع خطة لتطوير

االداء
dتحديد مصادر تطوير

األداء
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حقوق وواجبــــــــــــات المعلــــــــم

الرخصة المهنية تربوي 



حقوق وواجبـــــــــــــــــــــــــــــات المعلــــــــم

يعفههههى المعلههههم مههههن اإلشههههراف وحصههههص االنتظههههار .703

:عندما ينتدب جزئيا ويكون عدد الحصص

a10b12

c14d16

:ف نه ...ا ا حصل المعلم على تقدير غير مرضي.708

aة يحرم العالوة السنوي
مع توجيه تنبيه له

bيحول إداري

cينقل إلى مدرسه اخرىdاع ينقل ت ديبا إلى قط

آخر 

أدوار تساعد في -من خالل مدرسته-يؤدي المعلم .704

تنمية المجتمع المحلي أي مما ي تي ليس في هذا 

المجال؟

a المساعدة في برنامج
محو االمية

bيةنشر الثقافة العلم

cتنمية الوعي البيئيd بناء المفاهيم

العلمية

دير عندما يعتمد المعلم على تقديم تحضير جاهز لم.709

:  المدرسة يدل على أنه 

a يتهرب من واجباته
المهنية 

bيثة يتبع التقنية الحد
الختصار الوق  

cي ينشر أفكار الخبراء ف

مجال التحضير
dير ينفذ آليات التحض

ى الحديثة على مستو

المادة 

هههههل مههههن مسههههؤوليات الههههتعلم المهنيههههة مناقشههههة .705

سة القضايا االجتماعية واألحداث التي تحدث خارج المدر

مع الطالب ؟

a ال ، إلنه قد يعرض
المعلم للمساءلة 

القانونية 

b ال ، إلن المعلم
مسؤول عن المنهج 

الذي يدرسه 

c نعم يمكن استثمار

ة الفعاليات االجتماعي

في تنمية خبراتهم

d نعم يناقش تلك

القضايا إ ا كان  في

المنهج
قههام المعلههم بعمههل نههدوة ألوليههاء األمههور لمناقشههة .711

ر فههذا كيفية الوقاية من ا صابة بمرض انفلونزا الخنهازي

:يؤدي خدمة

aمعرفيةbتربوية

cمجتمعيةdمهارية

غير تدريس تخصصاإلبتدائيةرفض معلم المرحلة .706

:تخصصه ، تصرف المعلم 

a إجبارهواليجوزصحيحb خاطئ ويجب عليه
الموافقة وتدريس 

المادة

cأو له الخيار في القبول

الرفض
d صحيح ويحق له

تقديم شكوى على 

المدير

يعد المعلم المعين حديث ا تح  التجربة لمدة ؟.707

aسنةbسنة ونص

cسنتينd ثالث سنوات

ثب  إصابة المعلم بمرض نفسي ، فإنه يحق .712

للوزارة ؟

aإحالته للتقاعدb إحالته لعمل اداري

c استبعاده من المهنةd ال شيء مما سبق

من حقوق المعلم المنتدب جزئيا و نصابه أقل من.710

:  حصة16

aير استخدام دفتر تحض
الدروس نفسه في 
المدرستين لنفس 
المواد والفصول

b يعفى من اإلشراف
اليومي

cيعفى من االصطفاف

ة الصباحي في المدرس

الثانية

d ال يزوره المشرف

التربوي
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:من حقوق المعلم المدنية .714

a االطالع على تقويم
األداء

b دراسة المناهج
وتقويمها

c المشاركة في برامج

النشاط
d حضور االجتماعات

المدرسية

:دا تتميز اإلجازة االضطرارية للمعلم بما ي تي ما ع.715

aة خمسة أيام في السن
المالية

b ) أنها إجازة مدفوعة
الثمن

cةتؤخذ متفرقة أو كاملd حق من حقوق المعلم

وال تحتاج موافقة 

المدير 

عندما نقل المعلم خالد إلى مدرسته الجديدة .716

كار اكتشف أن أحد المعلمين يختلف معه ببعض األف

:والمعتقدات، فالتصرف الصحيح هنا

a يطلب نقل من
المدرسة الختالفه 

معه فكريا

b يبقى في المدرسة
فكل له أفكاره 

ومعتقداته الخاصة

c يخبر المدير

والمعلمين ليطالبوا

بنقل المعلم اآلخر 

d يرد على أفكاره أمام

المعلمين لتبين 

خط ه

:حقوق و واجبات المعلم مصدرها األساسي .713

a وزارة التعليمbمجلس الوزراء

cالخدمة المدنيةdم هيئة تقويم التعلي

والتدريب

:ماعدااالتيهتنهي خدمة المعلم في الحاالت .717

aا ا لم ينفذ قرار النقل
دون عذر مشروع مده 

يوما 15

b ا ا انقطع عن العمل
يوما دون عذر 15

c ا ا حكم عليه بحد

شرعي 
d ا ا مرض مرضا

يمنعه من العمل 
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ةتعزيز القيم السمحة والوطني

الرخصة المهنية تربوي 



تعزيز القيم السمحة والوطنية

يطلق على إكساب المتعلم اتجاهات ب نه جزء من.718

:وطن يحبه ويتعلق به ويدافع عنه ويضحي من أجله

aةتعزيز الهوية الوطنيbتنمية الوالء الديني

cتعزيز االنتماء المهنيd تنمية االنتماء

االجتماعي

يحاول المعلم ربط مفاهيم المادة التي يدرسها .723

:بالقضايا والمشكالت المجتمعية لتنمية البعد

a الوجداني للهوية
الوطنية

b المعرفي للهوية
الوطنية

c المهاري للهوية

الوطنية 
d االجتماعي للهوية

الوطنية

لتنمية الوطنية لدى الطالب ؟ .719

a غرس مفهوم الوطن
والمواطنة 

b تعليق االعالم
بالفصول 

c برامج ثقافيةdزياره لمصانع وطنية

:اعية أفضل طريقة تستخدم لتدريس القيم االجتم.724

a المحاضرةbالندوة

cتمثيل األدوارdالحوار والمناقشة

مجموعهههههة مهههههن المعهههههايير واألحكهههههام النابعهههههة مهههههن .720

:ه تصورات أساسية عن الكون والحياة واإلنسان واإلل

a العادات اإلسالميةbاالتجاهات اإلسالمية

c النظم اإلسالميةdالقيم اإلسالمية

يسهههتخدم المعلهههم عنهههد التهههدرج فهههي تهههدريس القهههيم .725

:االسالمية ، أهداف 

aوجدانيةbمعرفية

cمهاريةd عقلية

عنهههههههدما تالحههههههههظ أن طالبههههههههك يحبههههههههون المدرسههههههههة .722

ويسهههههتمتعون بهههههالتعلم ، فهههههإن  لهههههك يعنهههههي أن منهههههاخ 

:المدرسة يخاطب البعد 

ahلوجدانيb االجتماعي

c النفس حركيdالعقلي المعرفي

نفههذ معلههم برنههامج حواري هها مههع طههالب الصههف الثالههث.726

لحيهاة ثانوي فتفاج  أن عددا  كبيهرا  مهنهم مفتهون بهنمط ا

عزز كيف ي. في أوروبا وأمريكا ، ويحلمون بالعيش فيها 

ب؟ المعلم الهوية الوطنية السعودية لدى هؤالء الطال

aا يعرض فيلما وثائقي
عن شباب سعوديين 

وصلوا للعالمية

b يعرف الطالب
بحقوقهم وواجباتهم
وأن الواجبات مقدمة 

على الحقوق

c يقدم احصائيات

وشواهد عن مكانة 

السعودية دينيا  

يا  واقتصاديا  وسياس

d ينظم لهم زيارات

منسقة لبعض 

الدوائر الحكومية 

والمؤسسات األهلية

للتعرف عليها

م نههاقش معلمههو االجتماعيههات السههبل التههي تمكههنه.721

مههههن غههههرس مفههههاهيم المواطنههههة فههههي نفههههوس الطههههالب 

والعمهههل علهههى تقويهههة اعتهههزازهم بهههوطنهم أي األنشهههطة 

م اآلتيههة يمكههن أن يقترحههها علههيهم زمههيلهم األكثههر مههنه

:خبرة وتحقق لهم  لك 

a تشكيل شخصيات
الطالب اعتمادا على 

ثقافة سعودية موحدة

b نشر التراث
السعودي المتنوع 
وتعزيز التعددية 

بالثقافية بين الطال

c تنمية قدرات الطالب

على تجديد الثقافة 

السعودية والتفاعل 

مع الثقافة العالمية

d إبراز المشترك

الثقافي الذي يربط

المجتمع السعودي 

بالمجتمعين العربي

واإلسالمي
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مميثاق أخالقيات مهنة التعلي

الرخصة المهنية تربوي 



ميثاق أخالقيات مهنة التعليم

الوثيقة التي تهدف إلى توعية المعلم ب همية.727

ية مهنته وتعزيز دوره ورفع مكانته العلمية واالجتماع

:هي 

aةالئحة الموارد البشريbة ميثاق أخالقيات مهن
التعليم

cالالئحة التعليميةdنميثاق حقوق اإلنسا

الحظ  قائدة المدرسة إحدى المعلمات تقوم .728

بلبس مالبس تحمل بعض الشعارات واألعالم 

األجنبية وعندما قام  بتنبيهها بمخالفتها أصرت

المعلمة على أن هذا اللبس حرية شخصية 

:وفقا للنظام تصرف المعلمة يتنافى مع 

a وثيقة سياسات
التعليم

bالالئحة التعليمية

cميثاق أخالقيات مهنة

التعليم
d ية الئحة الموارد البشر

ة أّي مما ي تي ليس من أهداف ميثاق أخالقيات مهن.729

:التعليم

aتوعية المعلم ب همية
المهنة ودورها في بناء

مستقبل وطنه

bوضع معايير ضابطة
لتقويم أداء المعلم

c حفز المعلم لتمثل

أخالقيات مهنته
d اإلسهام في تعزيز

مكانة المعلم

االسهام في تعزيز مكانة المعلم العلمية .730

:  واالجتماعية ، العبارة السابقة تمثل أحد 

a الحقوق الوظيفية
ة وفقا  للخدمة المدني

bمتطلبات الممارسة
المهنية 

c اهداف سياسة

التعليم بالمملكة 
d اهداف ميثاق

اخالقيات مهنة 

التعليم 

ة يقصد بسياسة التعليم في المملكة العربي.731

:السعودية 

a مجموع الخطط
الدراسية لمراحل 
التعليم المختلفة 

b قواعد تنظيم
السلوك والئحة 
تقويم الطالب 

c واللوائح ، النظم  ،

ي واالستراتيجيات الت

ة تصدر عن وزارة التربي

والتعليم 

d ما يصدر عن وزير

ن التربية والتعليم م

توجيه

ا ا اتبع المعلم حاجات حميدة وسلوكيات مرغوبة.732

وهو مسؤول امام هللا ووالة أمره ، فإن هذه تعتبر ؟ 

aسلوكياتbاخالقيات

c واجباتdحقوق

أرادت معلمة الحاسب عمل ملف إنجاز الكتروني .733

على صفحتها وضمن  هذا الملف أهداف سياسة 

تي التعليم في المملكة العربية السعودية أي مما ي 

:ليس من هذه األهداف

a تنمية القدرات
المختلفة والمهارات 
والمعارف للتعلم 
بمساعدة الحاسب

bر تزويد الطالب بالقد
المناسب من 

المعلومات الثقافية
والخبرات

c تشجيع وتنمية روح

البحث والتفكير 

العلمي

d تنمية روح الوالء

لشريعة اإلسالم 

أي مما ي تي من اخالقيات مهنة التعليم ؟.734

aاالعتزاز بالمهنةb النضج االجتماعي

c االتقان اللغويdالتقويم المعرفي
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العينـــــــــات-البحث اإلجرائـــــــــــي 

الرخصة المهنية تربوي 



البحث اإلجرائـــــــــــــــــــــــــي

عفاف معلمة لغة عربية للمرحلة االبتدائية، .735

التعرف على مؤشرات ضعف علىهتحرص دوما  

لة، طالباتها في مهارات اللغة، وتقوم بتحديد المشك

ى وجمع البيانات ووضع الفروض حولها ثم الوصول إل

ما طريقة البحث الذي . حلول لهذه المشكالت

تستخدمها هذه المعلمة؟

aالتقويميbالتجريبي

cاإلجرائيdالتقويمي

يمكن دراسة ظاهرة غياب الطالب قبل . 737

داة االختبارات ب سبوع بقصد السيطرة عليها ، فإن  أ

: البحث المناسبة هي

a البحث الوصفيbالبحث اإلجرائي

c البحث التجريبيdبحث الدرس

الدراسة المنظمة التي يقوم بها المعلمون لحل.736

: المشكالت المهنية تتم عن طريق البحوث 

aالوصفيةbاالجرائية

c التجريبيةdاالساسية

ت العينههة التههي تمثههل مجتمههع مهها ، وتتكههون مههن فئهها.738

:ومستويات 

a عينة منتظمةb عينه طبقية

cعينة عشوائيةdعينة بسيطة

اراد المعلم اجراء بحث في المدرسة على معلمي .739

ينة الصفوف االول والثاني والثالث يجب ان تكون الع

:المختارة عينة 

aعنقوديةbقصدية

c منتظمةdطبقية

العينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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سؤاالً عــــــــــــــــــــــاما70ً

الرخصة المهنية تربوي 



سؤاالً عــــــــــــــــــــــاما70ً

مهادة يمكن للمعلم متابعة تقدم طالبه فهي تعلهم ال.740

الدراسههههية التههههي يدرسههههها مههههن خههههالل تصههههميم نمهههها ج 

عهن توضيحية تساعد بسهولة في إعطاء تصور شهامل

:إنجازاتهم، و لك باستخدام

aالتحاليل اإلحصائيةbةالسجالت القصصي

cالرسوم البيانيةd تقارير الحالة

العمليهههههة التهههههي عهههههن طريقهههههها تحهههههول االنطباعهههههات .746

:الحسية إلى تمثيالت عقلية معينه تسمى

aاإلحساسbاالنتباه

c اإلدراكdاالستدعاء

إ ا اردت زيادة درجهة المشهاركة الفاعلهة للطهالب فهي.741

:االنشطة الصفية ف ن أهم ما تهتم به هو 

aالتركيز على المواقف
التي تتماش ى مع 
أنشطة المنهج

bن تطبيق األنشطة م
المعلم ثم االنتقال

إلى الطالب

cز التركيز على التعزي

وليس النشاط
d إسهام الطالب في

إعدادها

قنيات المعايير اآلتية يستخدمها المعلم الختيار الت.747

:التعليمية التي تحقق أهداف التعلم ما عدا

aة كونها بسيطة وخالي
من المؤثرات

b مراعاتها للمتغيرات
االجتماعية بين 

الطالب

c توافقها مع طريقة

التدريس التي 

يستخدمها المعلم

dتعبيرها عن الرسالة

المراد نقلها وارتباط

محتواها بالموضوع

:ديشارك الطالب بفاعلية في عمليات التعلم عن.742

a ربط الدرس باألحداث
الجارية

bة تطبيق استراتيجي
تدريس جديدة

c وضع قواعد منظمة

لسلوك الطالب 
d استخدام الكتاب

المدرسي في الحصة

مها استخدام الطالب للمبادئ والمفاهيم التي تعل.748

ابقة في سياق تعليمي سابق واستخدام الخبرات الس

:ليواجه حل مشكلة في موقف تعليمي جديد يسمى

a تعزيز التعلمbالدافعية للتعلم

cانتقال اثر التعلمd النضج المرافق

للتعلم 

لياء أي الوسائل االتية االنسب في التواصل مع او.743

امور الطالب بشان غياب ابنائهم ؟

aتويترb رسائلsms

c البريد االلكترونيdالفيس بوك

ادة عند اختيار المشروعات التعليمية للطالب في م.749

:دراسية معينة يفضل مراعاة النقاط اآلتية ماعدا 

a ارتباطها برغبات
الطالب 

b ارتباطها بحاجات
المعلم

c عالقتها بالمنهجdقابلتيها لإلنجاز

يمكههههههههههن للمعلههههههههههم ( البرمجيههههههههههات االفتراضههههههههههية .) 744

: استخدامها على أنها أحد أدوات الخبرات 

aغير المباشرةb المحسوسة

c المجردةdالمباشرة

التعهههههههاون والتكامهههههههل بهههههههين المدرسهههههههة واألسهههههههرة .745

يعد . والمجتمع في بناء البرامج واألنشطة والفعاليات

:هذا المفهوم له 

aالشراكة المجتمعيةbالت مل المهني

c التنمية المهنيةdنقاط القوة

: عد الدخول إلى موقع إلكتروني وتعديله أو اتالفه  ي.750

aجريمة معلوماتيةb اخالقيهجريمة

c جريمة حقوقيةdجريمة جنائية

يههههتم تصههههميمها مههههن قبههههل الجامعههههات والمعاهههههد .751

:والمؤسسات العلمية

a ورش العملbالشبكات المهنية

cالبرامج األكاديميةd المؤتمرات والندوات

المتخصصة

105



أي العوامل اآلتية يجب أن ي خذها المعلم بعين .753

ي االعتبار عندما يرتب أماكن جلوس الطالب واألدوات ف

الفصل؟

a مستويات إنجاز
الطالب

b طبيعة المادة
والمهارات التي 

سيدرسها

c أنواع األنشطة

التعليمية التي 

سيستخدمها المعلم

dة الخلفيات االجتماعي

والثقافية للطالب

حينمهها تريههد تشههجيع الطههالب علههى اتخهها  القههرارات.757

:فيجب عليك ان تهيئ لهم موقف تعزز الشخصيه

aاالستقالليةbالموضوعية

c حب االستطالعdاثارة األسئلة

نفيذ الفترة التي يكون فيها الطلبة قادرين على ت.752

:مهارة بحيث يكونون مشدودين تسمى 

aالنضجbالمراجعة

c االنتظارdاالنتباه

ار خالد سريع الكتابة وريان بارع في إنتاج األفك.758

الجديدة، ويعمالن بكفاءة عالية في فريقهم أثناء 

تطبيق استراتيجيات التعلم التعاوني، مما يجعل

فريقهم في الصدارة دائما  كفاءة خالد وريان في 

:عملهم تجعلهم ضمن المنطقة 

a المنطقة الحّرةbالمنطقة العمياء

c المنطقة المجهولةdالمنطقة المخفية

يخشى الطالب مازن من عدم تجاوب اآلخرين معه .759

ذلك في المواقف المختلفة ويتجنب البدء في الحوار ، ل

إ ن هو في . يبقى غالبا  آخر المتحدثين

a المنطقة الحّرةbالمنطقة العمياء

c المنطقة المجهولةdالمنطقة المخفية

ثير لدى الطالب في سن المراهقة دوافع متنوعة لك.754

من سلوكياتهم، تُصنف تبعا  الختالف الظروف 

يجب االجتماعية واالقتصادية والنفسية وغيرها، لذلك

ة دراسة الحالة بشكل مستقل؛ ألنها ضمن المنطق

.....:وُيفترض جعلها في المنطقة...... 

aالمفتوحة-المجهولةbالمجهولة-العمياء

c المفتوحة-المجهولةdالمخفية-المفتوحة

هي جميع االفعال التي يقوم بها بالمعلم بهدف .760

ن االستحوا  على انتباه الطالب اثناء سير الدرس ع

.طريق التغيير المقصود في اساليب عرض الدرس 

aتنويع المثيراتbالتغذية الراجعة

cاالستجابةdالتهيئة

اء الطالب أحمد ُيحسن استهالل الحوار وختامه أثن.755

حواره مع أعضاء فريقه في األنشطة الجماعية، مما 

نتمي يجعل زمالءه ُيفضلون البقاء في المجموعة التي ي

إليها أحمد، زمالء أحمد يعلمون أنه ُمحاور جّيد، لكنه ال

:يعلم  لك عن نفسه

a المنطقة الحّرةbالمنطقة العمياء

c المنطقة المجهولةd المنطقة المخفية

ة أي مما يلي يمثل الوصف األدق للشراكة الفاعل.761

:بين البي  والمدرسة 

a يفضل عدم تدخل
األسرة في تعليم 

ابنهم

b يعد البي  الجهة
األنسب لضبط 
سلوك الطالب

cيقتصر دور األهل على

متابعة االختبارات 

والواجبات 

dينبغي مشاركة األهل

لم في التخطيط للتع

ومتابعته وتقويمه 

ي المؤشر الذي يبين تحقيق األهداف والوظائف ف.756

:أي نظام تعليمي هو

aالعملياتbالتغذية الراجعة

cالمدخالتdالمخرجات
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ما ا يسمى النظام الذي يضم خدمات خاصه .770

بمقررات التعليم االلكتروني ويمّكن من الدخول 

واستخدام المنهج التعليمي بصالحيات محددة ؟ 

a ادارة التعلمb ادارة المحتوى

c صالحيات التعليمdصالحيات المحتوى

اكتساب الطالب المعرفة) يسعى الهدف اآلتي .764

إلى تنمية وتعليم الطالب ( العلمية المناسبة 

a االتجاهات والقيمb عمليات التعلم

cالحقائق والمفاهيمdالميول العلمية

عندما يهدف المعلم إلى وضع برنامج تعليمي .768

إن لمشاركة الطالب في مناقشة المفاهيم والمبادئ ف

خطة البرنامج تتضمن؟

aأسئلة تحفيزيةbأنشطة اثرائية

c أمثلة ونما جdأوراق عمل

ية في درس عن ت سيس المملكة العربية السعود.762

كلف المعلم طالبه بنشاط يتضمن دمج ملفات 

:متنوعة إلنتاج وثيقة وتوضيحها 

:األداة التقنية األكثر مناسبة لعمل  لك

a المدونة التعليميةb السحابيالتخزين

c برنامج المالحظاتd الخرائط الذهنية

اإللكترونية

:أي من التالي يعد متغير نوعي .769

aالطولbالوزن

cالجنسdالكتلة

:، من المقاييس ليكرتتعتبر مقاييس .763

aاالسميةbالرتبية

cالفئويةdالنسبية

لضمان استمرارية استخدام التقنية بطريقة .771

:أخالقية ، مما يجب تفعيله 

aين تتبع مخالفي القوان
ومالحقتهم قضائيا

bة تطبيق عقوبات رادع
لمنتهك القانون 

االخالقي

c مراقبة المحتوى و

م المنشور في التعلي

بشكل عام

dي و تنمية التحكم الذات

االنضباط األخالقي

من الضروري أن تكون التقنية ال تنتهك .765

ب الخصوصية و اختيارها أداة مساعدة في التعليم يج

ق أن تكون فعالة ومؤثرة في عملية التعليم ، ما سب

:يعد بالنسبة للتقنية 

aثقافيةbأخالقية

cمعرفيةdقانونية

:ا عداكل مما ي تي من خصائص الكتابة الوظيفية م.767

a سهولة العبارةbقاالستشهاد بالحقائ

c االعتماد على الخيالd اختفاء شخصية

الكاتب

أي مههن البنههود االتيههة يتعههارض مههع قواعههد واجههراءات .766

:النشاط المدرسي

a يسمح باستخدام
بعض الحصص 
لممارسة النشاط

b يقام النشاط
المدرسي داخل 
المدرسة و في 

األوقات المخصصة 
لها

c تكون أعمال الطالب

من لوحات من عملهم
d ال تعرض لوحات

د الطالب إال بعد الت ك

من سالمتها من 

األخطاء

صنف إدجار ديل الوسائل التعليمية على أساس.772

الطرق) الخبرات التي تهيئها الوسائل في كتابه 

ستميفي شكل مخروط ( السمعية والبصرية 

مخروط الخبرة ، الخبرات الموجودة في أعلى قمة الهرم

:هي 

a مجردةb         مباشرة

c محسوسةdممثلة

األداء العالي في التحصيل الدراسي مفهوم .773

aاالذكاءbالموهبة

cااإلبداعdالتفوق
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أدوار تساعد في -من خالل مدرسته-يؤدي المعلم .774

تنمية المجتمع المحلي أي مما ي تي ليس في هذا 

المجال؟ 

a المساعدة في برنامج
محو االمية                  

bية نشر الثقافة العلم

cتنمية الوعي البيئيd بناء المفاهيم

العلمية

ق القوة الداخلية التي تحرك سلوك الفرد لتحقي.780

غاية معينة من خالل استثارتها بعوامل نفسية او

:مادية ، هي 

aالدافعيةbالميول

cاالتجاهdالحاجة

ان طالبهههات المهههدن اكثهههر (  جهههواهر ) تهههرى المعلمهههة .775

:حركة وطالبات القرى اكثر هدوء ، يعود  لك لعوامل 

aطبيعيةbمكتسبة

cسلوكيةdاجتماعية

ا .781 بعض ...... استخدم مصطلح العولمة أساس 

.....  االوجه الرئيسية في للتحول الحديث في النشاط

:العالمي

a السياسي–لتسويهb االقتصادي-لوصف

c األدبي -لتشبيهdالثقافي-لتفتيد

:داعماي تيمن معايير اختيار تقنيات التعليم كل .776

aتحقيق رغبات الطالبb حالتها الفيزيقية
سليمة 

c متوافقة مع أهداف

المقرر 
d المحتوى معروض

بطريقة واضحة

لرسهم العملية العقلية التي يقهوم العقهل بتكوينهها.782

صههورة  هنيههة شههاملة عههن األشههياء واألحههداث والظههواهر 

:تسمى 

aالنظرياتbالتعميمات

cالحقائقdالمفاهيم

اعد جميع العبارات اآلتية تعد من األسس التي تس.777

امها مها المعلم على اختيار التقنيات التعليمية واسهتخد

:  عدا

a أن تراعي التقنيات
الخلفية الثقافية 

للطالب

bات أن تتناسب التقني
ق التعليمية مع ما ينف

عليها

c أن يكون المحتوى

العلمي المتضمن في

التقنية صحيحا

dات أن تتناسب التقني

الطالب ميتوىمع 

وتثير نشاطهم 

مجموعة القواعد والمعهايير التهي توجهه االفهراد نحهو.778

منافع التقنيهات الحديثهة والحمايهة مهن اخطارهها، تعهرف

:ب

a الرقابة الرقميةb المواطنة الرقمية

c الضبط الرقميdالتوجيه الرقمي

:ما مخرجات التعلم التي تدرس للطالب مباشرة.785

aالحقائقbالمفاهيم

c واإلتجاهاتالميولdالنظريات

:الحقائب التعليمية تعد من  .784

a تعليم تبادليbتعليم مباشر

cتفريد تعلمdتعليم موجه

يسههههير التههههدريس كنشههههاط تفههههاعلي بههههين المعلههههم.783

 ي والطالب والمنهج في مراحل متدرجة ومتسلسهلة فه

:مما يلي يمثلها 

aالتنفيذ ، التهيئه ،
المتابعه

b ، المتابعهالتنفيذ ،
المراجعه

cذ ، التخطيط ،  التنفي

التقويم
d ، المتابعهالعرض ،

الراجعةالتغذيه

:من شروط التعلم الرئيسية .779

a التغذية الراجعةbالدافعية

cالتكرارdالتمهيد
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سجل شخصي يرصد فيه الطالب خبراته .792

وانطباعاته حيال بعض جوانب تعلمه ويتضمن في

ها الغالب عمليات المراجعة والت مل الذاتي التي وجد أن

:مهمة لتعزيز التعلم هو 

a قوائم الرصدbملف اإلنجاز

cالمدونةd التصحييحقواعد

نتج  تنوع  وسائل تقنية المعلومات واالتصاالت و.786

تعدد في مصادر التعلم، أي الممارسات اآلتية تمثل

:األنسب للمعلم للتعامل مع هذه الوسائل 

a قصر توظيفها على
األنشطة اإلضافية 

الالصفية

b تجاهلها الستغالل
وق  الدرس بفاعلية

لتعلم الطلبة 

c توظيفها والسماح

للطلبة بتوظيفها 

داخل المدرسة 

وخارجها

d منع إقحامها في

ي التعلم المدرسي فه

جزء من حياة الطلبة 

خارجها

أي من المهارات اآلتية غير مطلوبة للتواصل .793

:  الناجح مع اآلخرين 

a أن تدعم رسالتك
باألدلة 

b أن تكون رسالتك
واضحة

c أن تُسهب في شرح

رسالتك 
dك أن تتجنب في حديث

اللغة العامية ما 

أمكن

كل مما ي تي من المواد المستخدمة في تدريس.787

:الطالب  وي التعلم الحركي عدا 

a المجسماتbالصناعات اليدوية

c الرحالت الميدانيةd جداول البيانات

عنههههدما يطلههههب المههههدير مههههن المعلمههههين االحتفههههاظ .794

:بالملفات بمكتبه بسبب

a المدير ال يثق
بالمعلمين 

bاسهل للوصل اليها

c وجود انظمه لحفظ

السجالت والمواد
d تخفيف االعباء عن

اإلداريين

صهههورة  هنيهههة تهههرتبط باسهههم محهههدد بمجموعهههة مهههن .788

:الخصائص هذا تمثيل يسمى

aالحقيقةbالمسلمة

cالمفهومdالمبدأ

ي أي ممهها يلههي يعبههر عههن الفههرق بههين السههلوك القبلهه.795

:والبعدي للطالب

aالتعليمbالتدريس

cالتعلمdالتربية

موقههههههف مخطههههههط يسههههههتهدف تحقيههههههق مخرجههههههات .789

اهر تعليمية مرغوبة للمدى القريب، كمها يسهتهدف مظه

:متنوعة للتربية على المدى البعيد

aالتربيةbالتعلم

cالتدريسdالتعليم

لرسم العملية العقلية التي يقوم العقل بتكوينها.796

صورة  هنية شاملة عن األشياء و األحداث والظواهر 

:تسمى

aالنظرياتbالتعميمات

cالحقائقdالمفاهيم

قنيات المعايير االتية يستخدمها المعلم الختيار الت.790

:التعليمية التي تحقق التعلم ما عدا

aة كونها بسيطة وخيال
من المؤثرات

b مراعاتها للمتغيرات
االجتماعية بين 

الطالب

c توافقها مع طريقة

التدريس التي 

يستخدمها المعلم

d تعبيرها عن رسالة

المراد نقلها وارتباط

محتوها بالموضوع

:مخرجات التعلم التي تدرس للطالب مباشرة.797

aالنظرياتb الميول واالتجاهات

cالمفاهيمdالحقائق

:المؤشر الحقيقي لحدوث التعلم هو.791

a السلوك االدائي
للمتعلم

b كمية المعارف و
المعلومات لدى 

المتعلم

c مستوى فهم و ادراك

المتعلم
dدرجة دافعية المتعلم
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كية اهتمام المعلم بتعليم القيم والمعايير السلو.804

ير هذا يش، السليمة في جميع نواحي العملية التربوية 

:إلى تركيزه على النمو 

aالعقليbاالنفعالي

cاالجتماعيdالحسي

عندما يستطيع طالب الصف الثاني االبتدائي.798

هدف ترتيب األرقام من الصغير الى الكبير فإن المعلم ي

:إلى أن الطالب أدركوا مفهوم 

aالثباتbالتتابع

cالتوازنdالتقابل
ما ا يسمى النظام الذي يضم خدمات خاصة .805

بمقررات التعليم االلكتروني و يمكن من الدخول 

واستخدام المنهج التعليمي صالحيات محددة ؟

a صالحيات المحتوىbصالحيات التعلم

c إدارة المحتوىd إدارة التعلم

عمل استبيان ل هالي لكي( حسن ) اراد المعلم .799

يعرف ميول كل طالب ، ماهي اسرع وأنسب طريقة 

لوصول االستبيان ل هالي ؟

a البريد اإللكترونيb يعمل لقاء مع
االهالي

c يستغل مجلس

أولياء األمور 
d يعطيه الطالب

الهلهيوصلها 

وفقا للنظام المعتمد في مدارس التعليم في .806

حدد تاي العبارات االتية المملكة العربية السعودية 

الموعد الالزم لحضور المعلم الي المدرسة؟

a يجب ان يحضر
المعلمين يوميا قبل
ربع ساعه من بداية 

الحصه االولى

b ينبغي على المعلم
الحضور قبل ربع 

ساعة من بدء الحصة
ته األولى في أيام مناوب

c يسمح للمعلم غير

المناوب الحضور قبل

ربع ساعة من موعد 

أول حصة يدرسها

d يحضر المعلمون

المناوبون عند جرس 

االصطفاف وي تي 

البقية مع بداية 

الحصة األولى

ادة عند اختيار المشروعات التعليمية للطالب فهي مه.800

:دراسية معينة يفضل مراعاة النقاط اآلتية ماعدا 

a ارتباطها برغبات
الطالب 

b ارتباطها بحاجات
المعلم

c عالقتها بالمنهجdقابلتيها لإلنجاز

(  محمد)جميع العمليات التي اتبعها المعلم .801

للتخطيط لتدريس موضوعات مادته صحيحة، عدا 

:واحدة

a بناء أهداف التعليم
العامة

bاختيار استراتيجيات
التدريس

c تحديد أساليب

التقويم 
dالتعرف على الخبرات

بالسابقة لدى الطال

وعيهة البيئة العلمية التي تحوي انواع متعددة مهن اال.802

المعرفيههة المطبوعههة والمسههموعة والمرئيههة واالجهههزة 

طيع التهههي تلبهههي احتياجهههات المتعلمهههين المتنوعهههة ويسهههت

:جميع المعلمين استخدامها في التدريس تعريف ل

aالبيئة المدرسيةb معمل الحاسب

c المكتبة المدرسيةd مصادر التعلم

:م من اختصاصات اللجنة العليا لسياسه التعلي.809

a أعداد المعلمينb توظيف المعلمين

c بناء المقررات

الدراسية 
dاء تدريب المعلمين اثن

الخدمة

:يستخدم معلم العلوم العبارة التالية .807

(في غرفة الصف تسعة مصابيح قصيرة)

ا لمساعدة الطالب على تذكر عدد الكواكب في مجرتن

:تعد هذه العبارة مثاال 

a الربط بالمعايير
للدرس 

b مالحظة تلخيص
المحتوى

c وسيلة مراجعة

للمفاهيم 
d وسيلة ترميز

للمعلومات وربطها 

بالذاكرة

ا رتب مهنية في الوظائف التعليمية تقدم وصف.803

متدرجا تصاعديا في الفهم والمعرفة وتمكن من 

.الممارسة وتوسع نطاق المسؤولية والت ثير

a الرتب المهنيةbالمسارات المهنية

cالمستويات المهنيةdالدرجات المهنية

نيات المعايير اآلتية يستخدمها المعلم الختيار التق.810

:التعليمية التي تحقق أهداف التعلم ما عدا

aة كونها بسيطة وخالي
من المؤثرات

b مراعاتها للمتغيرات
االجتماعية بين 

الطالب

c توافقها مع طريقة

التدريس التي 

يستخدمها المعلم

dتعبيرها عن الرسالة

المراد نقلها وارتباط

محتواها بالموضوع
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:االختبارات الدولية 

.يهتم بقياس المستوى التحصيلي في العلوم والرياضيات:  TIMSSالتيمز -1

.راءةيهتم بقياس المستوى التحصيلي في العلوم والرياضيات والق: PISAبيزا -2

.يهتم بقياس مستوى مهارات القراءة: PIRLSبيرلز -3
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